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Martela mukana suomalaisen muotoilun suurnäyttelyssä Pietarissa 
Martela on mukana suomalaista arkkitehtuuria ja designia laajasti esittelevässä näyttelykokonai-
suudessa, joka avattiin Pietarissa 14. päivänä marraskuuta. 

Kultainen sukupolvi: Modernismi suomalaisessa arkkiteh-
tuurissa ja designissa -näyttely levittäytyy Eremitaasin 
taidemuseon uusiin gallerioihin Pietarin palatsiaukiolle 
tuoden esiin suomalaisen muotoilun ja rakennussuunnitte-
lun merkkiteoksia modernismin ja funktionalismin ajalta. 

Martela toimittaa näyttelyyn neljä kalustetta vuosilta 1945-
61. Liisa Nirosen koivupuinen työpöytä, Voitto Haapalai-
sen Prisma-nojatuoli sekä Olli Mannermaan Kilta-tuoli pal-
jaana polyuretaanirunkona samoin kuin valmiiksi verhoil-
tuna  annetaan lainaan Martelan omasta museosta.  

 

Kouluille suunnatut mestariluokat täydentävät ohjelmaa 

Eremitaasin näyttelyä täydentää rinnakkaisohjelma, johon Martela osallistuu järjestämällä kolme 
lapsille suunnattua mestariluokkaa yhteistyössä Suomen Pietarin instituutin kanssa. 

Muoto seuraa funktiota -työpajassa keskitytään sisustusarkkitehtuuriin ja huonekalusuunnitteluun. 
Cool space -luokka perehtyy ekologiseen rakentamiseen, ja Makea kaupunki -ryhmän osallistujat 
pääsevät luomaan syötävistä materiaaleista koostuvan kaupunkikokonaisuuden.  

Kaikilla mestariluokilla asiantuntijana toimii Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin opettaja, ark-
kitehti ja taiteen maisteri Mari Jaakonaho. Ensimmäisessä työpajassa avustaa myös designin ja 
sisustuksen ammattilainen Martelalta. 

Mestarikurssien ja työpajojen järjestäminen lapsille on luontevaa jatkoa Martela-konsernissa jo pit-
kään tehdylle Inspiring School -suunnittelutyölle, jossa uudenlaisilla fyysisillä oppimisympäristöillä ja 
kalusteilla pyritään lisäämään viihtyvyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä esimerkiksi kouluissa.  

Pietarin Eremitaasin nykytaiteen osasto järjestää Kultainen sukupolvi: Modernismi suomalaisessa 
arkkitehtuurissa ja designissa -näyttelykokonaisuuden yhdessä Suomen Designmuseon, Arkkiteh-
tuurimuseon sekä Alvar Aalto -museon kanssa. 
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Näyttely ja siihen liittyvät tapahtumat ovat avoinna 14. marraskuuta alkaen, aina vuoden 2016 tam-
mikuun loppuun 

Lisätiedot:  
Minna Andersson, Markkinointi- ja vastuullisuuspäällikkö, Martela Oyj 
puhelin: 0400 878101  /  sähköposti: minna.andersson@martela.com 
Martelan mediamateriaalit 
 
Martela-konserni kuuluu alansa johtaviin yrityksiin Pohjoismaissa. Halu tarjota asiakkaille parhaita työympäristöjä on ohjannut toimin-
taamme jo lähes seitsemänkymmenen vuoden ajan. Ergonomisten ja innovatiivisten kalusteratkaisujen lisäksi Martela suunnittelee ja 
tuottaa monipuolisesti työympäristöihin liittyviä palveluja. Parannamme työhyvinvointia samalla tilojen käyttöä tehostaen työympäristöjen 
lisäksi oppimisympäristöissä sekä hoivakohteissa. 


