
20-vuotias Coffee House juhlii ystävyyttä
Kahviloihin nousee erilaisista ystävyyksistä kertova valokuvanäyttely

Lokakuun ensimmäinen päivä kaikissa Coffee House -ketjun kahviloissa avautuu ystävyyttä juhlistava valokuvanäyttely. Ystävyyssuhteista
kertovat kuvat ja tarinat on toteuttanut valokuvaaja Nita Vera.

Näyttelykauden päätyttyä työt huutokaupataan, ja Coffee House lahjoittaa tuoton Suomen Punaisen Ristin ystävätoimintaan.
Valokuvanäyttelyllä juhlistetaan ketjun 20 kahvilavuotta.

”Halusimme nostaa ystävyyden teeman esiin ketjun juhlavuonna. Kaksikymppiselle kahvilaketjulle oli luontevaa ottaa kuvattavaksi samanikäisiä
nuoria ja heidän ystävyyteensä liittyviä tarinoita”, kertoo Coffee Housen ketjupäällikkö Minna Vainio.

Alkukesästä Coffee House etsi sosiaalisessa mediassa parikymppisiä ystävyksiä valokuviin. Valokuvaaja Nita Vera kuvasi kesän aikana
mukaan valittuja ystävyksiä ja koosti kuvattavien kertomasta tarinoita. Kameran eteen asettuivat muun muassa ystävykset, jotka elävät
arkeaan eri maissa sekä vastaanottokeskuksessa ystävystynyt kolmen hengen seurue.

”Nita Vera on nuori ja kiinnostava valokuvaaja, jonka teoksissa on kypsyyttä ja syvyyttä”, Minna Vainio kertoo. ”Hän on aiemmissakin
teoksissaan käsitellyt eri tavoin ihmissuhteita ja kysymyksiä niiden ympärillä.”

Valokuvanäyttely on osa Coffee Housen vastuullisuustyöskentelyä. ”Vastuullisuuteen kuuluu myös se, ettei ketään jätetä yksin. Siksi haluamme
auttaa juhlavuonna yksinäisiä nuoria ja valitsimme hyväntekeväisyyshuutokaupan kohteeksi SPR:n Nuori nuorelle -ystävätoiminnan.”

Valokuvista ja niiden taustatarinoista koottu näyttelykokonaisuus on esillä Coffee House 
-kahviloissa 1.10. alkaen. Samalla käynnistyy huutokauppa, jossa Nita Veran valokuva-originaalit ovat myynnissä. Huutokauppa päättyy 31.
lokakuuta. Coffee House lahjoittaa huutokaupan tuoton lyhentämättömänä Punaisen Ristin ystävätoimintaan.

Lisätiedot:

Minna Vainio, ketjupäällikkö, Coffee House, minna.vainio@sok.fi, puh. 010 76 82842

NITA VERA | valokuvataitelija

Tämä projekti on vienyt minut tutkimaan kaksikymppisten ystävyyssuhteita, joita olen lähestynyt samaan aikaan heidän tarinoiden, omien kokemusteni,
sekä elokuvallisen lavastetun maailman kautta. Inspiraationi elokuvamaailman fiktiivisyydestä sekä valokuvaprojektin mallien omakohtaisten
ystävyystarinoiden yhdistäminen luo kuville hakemaani jännitettä ja mielenkiintoa, jota ruokin pienillä johtolangoilla. Tarinoiden ohjat jätän kuitenkin katsojan
käsiin. Mielestäni ystävyyden ympärille liittyy niin intiimejä, kepeitä, humoristisia kuin vakavampiakin hetkiä.Ihmissuhteiden monimuotoisuus sekä
absurdius kiehtoo minua, ja tämä vie minut tutkimaan niitä omassa taiteellisessa työskentelyssäni. Näen ihmissuhteet tietynlaisena teatterina,
teatterijuonena.

http://www.nitavera.net/  

Coffee House, 20-vuotias kahvilaketju
Juhlavuottaan viettävä Coffee House oli 20 vuotta sitten maamme ensimmäinen espressopohjaisia kahvijuomia tarjoileva kahvilaketju. Tänä päivänä S-
ryhmään kuuluvia Coffee House -kahviloita on Suomessa 21, ja kahvilat tarjoilevat vastuullisesti tuotettuja espressopohjaisia- ja suodatinkahveja sekä
herkullisia kahvilatuotteita. Coffee Housessa nautitaan vuosittain noin 145 000 kupillista cappuccinoa ja noin 950 000 kupillista suodatinkahvia.

Coffee House -ketju uudistuu vuosien 2017–2018 aikana. Uudenlaiset Coffee House -kahvilat ovat avautuneet Espoossa ja Oulussa. Seuraavana uudistuvat
Kuopion ja Rovaniemen kahvilat.

https://www.raflaamo.fi/fi/coffeehouse

Punainen Risti, Nuori nuorelle -ystävätoiminta: https://www.punainenristi.fi/node/13002


