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Tiedotustilaisuus 9.11. klo 13 Kuopion museolla, Kauppakatu 23, 4.krs.
Ajan Kultaajat – Savolaista kulta- ja hopeasepän taitoa
10.11.2017 – 24.2.2018
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo ja Kuopion Kultaseppien yhdistys järjestävät yhdessä näyttelyn.
Näytteilleasettajat: Kuopion Kultaseppien yhdistys; Heikki Hartikainen, Juha-Pekka Riihelä, Jaana Kilpi,
Hanna Korhonen, Pauliina Ahonen, Timo Kuosmanen, Kari Puustinen, Matti Mattsson, Risto Nylund, Pipsa
Pasanen, Jenni Rutonen, Jarno Räsänen, Mari Seppänen, Sakari Timonen, Laura Turkulainen, Eelis Aleksi
Väisänen, Anna-Reetta Väänänen, Savonia-ammattikorkeakoulun koru- ja jalometallimuotoilun toisen
vuoden opiskelijat sekä Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.
Kuopion Kultaseppien yhdistys on koonnut yhdessä Kuopion kulttuurihistoriallisen museon kanssa Ajan
Kultaajat – Savolaista kulta- ja hopeasepän taitoa -näyttelyn Suomen satavuotisen matkan sekä yhdistyksen
80v. juhlavuoden kunniaksi. Näyttelyssä on esillä Pohjois-Savon alueen kulta- ja hopeasepän
taidonnäytteitä 1800-luvulta nykyisyyteen. Näyttelyssä on esillä historiallisesti merkittävää esineistöä sekä
tämän hetken vaikutteita heijastavaa korumuotia aina sarjatuotteista uniikkeihin tuotteisiin.
Pohjois-Savo on rikas alue koru- ja jalometalliosaamisen saralla. Alueella toimii suuria ja pieniä koru- ja
jalometallituotevalmistajia, kulta- ja hopeaseppiä ja mestareita, kaivertajia sekä muotoilijoita ja alalle
kouluttava ammattikorkeakoulu. Kuopio on vanha kaupunki (perustettu 1775) ja kaupungissa oli oikeus
käsityöläisillä, myös kultasepillä toimia. Osaaminen on yhä käsityövoittoista, vaikka alalla on omaksuttu
ensimmäiset 3D – mallinnuksen vaiheet jo lähes kaksikymmentä vuotta sitten. Näyttelyn tuotteissa tuodaan
esille korujen ja esineiden monimuotoisuutta, kolmiulotteisuutta sekä eri tekniikoin valmistettuja tuotteita
ja taide-esineistöä. Paikallisen merkityksen lisäksi Kuopiossa on toiminut kultaseppiä ja alan yrityksiä, jotka
ovat harjoittaneet tukkukauppaa koko Suomessa.
Ajan Kultaajat – on läpileikkaus monimuotoisesta Pohjois-Savon alueen osaamisesta ja kunnianosoitus
perinteitä ja nykytekniikoita kohtaan. Se on myös osoitus suomalaisesta korukulttuurista ajan tuomine
muutoksineen.
Kuopion Kultaseppien yhdistys on toiminut vuodesta 1936 ja toimii yhä alueen yhteisenä foorumina ja
vaikuttajana. Näyttelyn kuraattorina on toiminut yhdistyksen sihteeri Hanna Korhonen.
Näyttelyyn liittyy luentoja, näyttelyopastuksia ja tapahtumia. Suomen Kultaseppien liiton ja Kuopion
Kultaseppien yhdistyksen yhteistyönä on tarjolla koulutuksia, seminaareja ja iltatapahtumia, joita
järjestetään helmikuun 2018 aikana Kuopiossa. Näyttelyyn liittyvistä seminaareista ja koulutuksista
tiedotetaan osoitteissa: www.kuopionmuseo.fi ja www.facebook.com/kuopionkultaseppienyhdistys/
Kuvia osoitteesta: http://kuopionmuseo.fi/press
Lisätietoja näyttelystä: Hanna Korhonen 040 735 0676 ja intendentti Helka Väisänen 044 718 2620.

