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Uusia aineistoja

Designarkisto on saanut syksyn aikana uusia aineistolahjoituksia.

Muotoilija Jouni Ahava on työskennellyt uransa aikana mm. teollisen

muotoilun ja graafisen suunnittelun parissa. Hänen lahjoittamansa

aineisto sisältää suunnitteluasiakirjojen lisäksi runsaasti erilaisia

prototyyppejä. Henrik Wahlforss oli suomalainen teollinen muotoilija,

joka työskenteli pääasiassa Ruotsissa. Hänet tunnetaan erityisesti

visionäärisestä Norden 2030 -kirjasta, jonka hän julkaisi yhdessä

valokuvaaja Leif O. Pehrsonin kanssa vuonna 1982. Sisustusarkkitehti

Yrjö Turkan lahjoittamat piirustusaineistot sisältävät mm. pankkien ja

hotellien sisustussuunnitelmia ja myös sisustusarkkitehti Yrjö

Wegeliuksen arkisto on saanut täydennystä. Tervetuloa tutkimaan!

http://www.elka.fi/designarkisto
http://www.facebook.com/designarkisto
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Designarkiston muotoiluviikko

Designarkiston muotoiluviikolle osallistui syyskuussa yhteensä lähes

300 koululaista ja toisen asteen opiskelijaa opettajineen.

Muotoiluviikon teemana olivat luovuus ja innovaatiot, ja oppilaat

johdateltiin aiheeseen Designarkiston Aikansa innovaatiot -näyttelyn

avulla. Tämän jälkeen he pääsivät muotoilija Heidi Huovisen

ohjaamissa muotoilupajoissa suunnittelemaan omia innovaatioitaan.

Designarkiston muotoiluviikko oli osa Mikkelin Kulttuurin

unelmavuotta 2022. Kiitos kaikille mukana olleille oppilaille ja

opettajille inspiroivasta viikosta!

http://www.elka.fi/designarkisto
http://www.facebook.com/designarkisto
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Muotoiluviikon harjoitustehtävät

Designarkiston muotoiluviikolla oppilaat pääsivät työpajoissa

kokeilemaan erilaisten harjoitustehtävien kautta, miten luovuutta

voidaan ruokkia ja kuinka innovaatioita luodaan. Muotoilupajojen

ohjaajan Heidi Huovisen pitämä luento ja harjoitustehtävät löytyvät

nyt Designarkiston kotisivujen Muotoilukasvatus-osiosta. Materiaaleja

voi vapaasti hyödyntää esimerkiksi koulujen kuvataiteen

oppitunneilla. Sivuilta löytyvät myös kaikki muut Designarkiston

muotoilukasvatuksen verkkomateriaalit.

Tutustu muotoilukasvatusmateriaaleihin.

http://www.elka.fi/designarkisto
http://www.facebook.com/designarkisto
https://designarkisto.fi/palvelut/muotoilukasvatus/
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Arkistojen päivä 12.11.2022

Elkassa vietetään Arkistojen päivää lauantaina 12.11. klo 10–14.

Päivän aikana Designarkiston osastolla on esillä Aikansa innovaatiot

-näyttely, joka esittelee innovaatioita sekä uudenlaisia luovan

ajattelun tuloksena syntyneitä tuotteita eri vuosikymmenten ajalta.

Luova mieli -työpajassa taas suunnitellaan uusia keksintöjä. Lisäksi

päivän ohjelmassa on arkistokierroksia, mainostoimistoyrittäjä Ilpo

Aallon luento logojen suunnittelusta sekä valokuvanäyttelyitä

Mikkelistä ja mikkeliläisistä. Tarjoamme tietysti myös kahvia, mehua

ja pullaa. Lämpimästi tervetuloa!

Tutustu Arkistojen päivän ohjelmaan.

Terveisin!

Tietopalvelusihteeri 

Sari Muinonen

044 321 3424

sari.muinonen@elka.fi

http://www.elka.fi/designarkisto
http://www.facebook.com/designarkisto
https://designarkisto.fi/2022/11/01/arkistojen-paivan-avoimet-ovet-lauantaina-12-11-klo-10-14
mailto:sari.muinonen@elka.fi

