




Kuukauden Design!



Lahtelainen Mikko Rautio �
on Oopperajuhlien uuden�

taidekeräilykorun suunnittelija!



Suomalaisten taiteilijoiden designtöitä välittävä Uniart ja Savonlinnan 
Oopperajuhlat ovat solmineet yhteistyösopimuksen poikkitaiteellisesta 
yhteistyöstä. Uniart tuottaa Oopperajuhlille vuosikorun, jonka aihe tänä 

vuonna tulee Lohengrin-oopperasta.!



Savonlinnan Oopperajuhlat tarjoaa kaudella 2011 yleisölleen kattavan 
ja monipuolisen valikoiman oopperataiteen keskeistä tuotantoa. !



Savonlinnan Oopperajuhlien ohjelmistoon vuonna 2011 kuuluvat W.A Mozartin Don 
Giovanni, Richard Wagnerin Lohengrin, Giuseppe Verdin Don Carlo, Giacomo 

Puccinin Tosca sekä Béla Bartókin Herttua Siniparran linna ovat kaikki oman 
aikakautensa ehdottomia merkkiteoksia, jotka muodostavat tyylillisesti hienon 

kokonaisuuden wieniläisklassisesta dramma giocososta romantiikan keskeisten suurteosten 
kautta eurooppalaisen modernismin juurille.!



Poikkitaiteellinen yhteistyö on luontaista!

Uniartin toimitusjohtaja Anne Hakkarainen pohtii oopperan ja muotoilun olevan 
taiteen tuotannon kannalta yllättävän lähellä toisiaan. Kumpikin vaatii kuukausien 
työn sekä taiteilijoilta yksin että tiimin kanssa. Ennen valmista tuotetta on takana 
pitkä rupeama hikeä, harjoittelua, erilaisia variaatioita, tuskaa ja onnistumisen iloa.!



Suunnittelijana uusi 
lupaus suomalaisessa 

korutaiteessa�

Vuoden 2011 Joutsenprinssi-
korusarjan on suunnitellut 

lahtelainen designer Mikko 
Rautio. Sarjaan kuuluvat hopeiset 

aikuisten riipus, korvakorut ja 
lasten riipus.!!



Rautio on Lahden 
muotoiluinstituutista�

valmistunut, lahjakas ja nouseva 
taiteilija, jonka töitä kuvaillaan 

veistoksellisiksi, tyyliltään 
moderneiksi mutta kuitenkin niissä 

nähdään samaa kuin 1950-luvun 
kultakauden iättömissä töissä. �

Rautio valittiin Oopperajuhlien 
korun suunnittelijaksi koska 

keräilykoruina niiden haluttiin 
olevan aikaan sitoutumattomia ja 

klassisia.�



Ajan hammas ei syö romantiikkaa!
Korusarjan suunnittelun pohjana on Richard Wagnerin Lohengrin-ooppera. - 

Aikuisten Joutsenprinssi-korussa tulee vahvasti esiin oopperan romanttinen maailma 
ja ikuisesti kantava toive yhteisestä, hyvästä tulevaisuudesta, Hakkarainen kertoo.!!



Myös lapset taiteen kuluttajina haluttiin ottaa huomioon. Lasten 
Joutsenprinssi-koru on elävä todiste lasten ainutlaatuisesta, vahvasta uskosta 

hyvään tulevaisuuteen ja siihen, että siivet kantavat.!



Yhdessä vahvempia!
Uniart on savonlinnalainen yritys, joka välittää 50 suomalaisen taiteilijan töitä. 

Yhdessä esiintyminen on saanut taiteilijoilta kiitoksia, koska useimmat heistä toivovat 
saavansa keskittyä omaan tuotantoon markkinoinnin sijaan. Uniart on nyt 

käynnistänyt myös oman Uni-taidekorujen tuotannon, johon!
Joutsenprinssi-sarja kuuluu. !



Lisätietoja koruista:�
www.operafestival.fi�

www.uniart.fi�





Kiitämme:!











Lahti: Biennale on osa Lahden kaupungin sivistystoimialan Kulttuurisen toimintaympäristön kehittämishanketta.!
Päijät-Hämeen liitto rahoittaa hanketta Euroopan unionin aluekehitysrahastosta.!


