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Designarkiston monet muodot -

virtuaalinäyttely

Yleisöllä on nyt mahdollisuus tutustua Designarkiston ainutlaatuisiin

aineistoihin Designarkiston monet muodot -virtuaalinäyttelyssä.

Virtuaalinäyttely esittelee monipuolisesti arkiston aineistoja eri

muotoilualoilta. Mukana on muotoilun menestystarinoita sekä

ennennäkemättömiä tuotteita, jotka eivät ole koskaan päässeet

tuotantoon saakka. Designarkiston monet muodot -virtuaalinäyttely on

arkiston 10-vuotisjuhlanäyttelyn virtualisointi, ja sen toteuttamista on

tukenut Taiteen edistämiskeskus. Virtuaalinäyttelykokonaisuuteen

sisältyy 360°-virtuaalimalli, jonka avulla yleisö pääsee tutustumaan

muotoilijoiden suunnittelutöihin näyttelytilassa kiertämällä. Näyttelystä

on myös tehty kolmiosainen videosarja, joka toimii näyttelyn ohjattuna

kierroksena.

Tutustu näyttelyyn!

http://www.elka.fi/designarkisto
http://www.facebook.com/designarkisto
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/aineistot/verkkonayttelyt/monet-muodot-virtuaalinaeyttely
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Designarkiston muotoilukasvatuskiertue

Designarkiston suositut koululaisten muotoilukasvatustyöpajat

järjestettiin tänä syksynä kiertueen muodossa. Viikkojen 38 ja 39

aikana muotoilija Tytti Vuorikari vieraili kuudessa mikkeliläisessä

kyläkoulussa ohjaamassa muotoilukasvatusta. Kiertueen avulla voitiin

tarjota myös Mikkelin keskusta-alueen ulkopuolella sijaitsevien

koulujen oppilaille mahdollisuus osallistua ammattimuotoilijan

ohjaamiin työpajoihin. Työpajat pohjautuivat Designarkiston

muotoilukasvatusmateriaaliin, ja opettajat saivat valita omalle

ryhmälleen parhaiten sopivan aiheen kuudesta eri teemasta.

Designarkiston historian ensimmäinen muotoilukasvatuskiertueeseen

osallistui yhteensä 267 oppilasta.

Kiitos kaikille mukana olleille oppilaille ja opettajille!

http://www.elka.fi/designarkisto
http://www.facebook.com/designarkisto
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Esittelyssä Pentti Pilve

Designarkisto on täynnä mielenkiintoisia aineistoja, joista yksi on

suomalaisen mainosmaailman moniosaajan Pentti Pilveen arkisto.

Pentti Pilve on uransa aikana ollut mukana luomassa useista

suomalaisista brändeistä alojensa globaaleja markkinajohtajia. Hän

on voittanut yhteensä yli sata merkittävää palkintoa mainonnan ja

graafisen suunnittelun eri osa-alueilta. Pentti Pilveen arkisto on

järjestetty ja luetteloitu kokonaisuudessaan, ja se sisältää

monipuolisesti materiaalia koko hänen työuransa ajalta graafisen

suunnittelun, mainonnan suunnittelun ja brändisuunnittelun parissa.

Lue lisää!

Terveisin!

Tietopalvelusihteeri 

Sari Muinonen

044 321 3424

sari.muinonen@elka.fi

http://www.elka.fi/designarkisto
http://www.facebook.com/designarkisto
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/aineistot/arkistot/pentti-pilve
mailto:sari.muinonen@elka.fi

