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”COLOR ME HAPPY ” JULKAISTAAN HABITARESSA
Kotimainen sisustustekstiilikutomo Annala Oy julkistaa Annalan ja taiteilija Laura Annalan
yhteistyömalliston.
Sisustuskokoelma esitellään Habitare messuilla 7.–11.9.2022 osastolla 6 e 40. Mukana on verhoilukankaita, torkkupeitteitä, tyynyjä ja raheja.
Malliston pääosassa on elämän ilo, värien runsaus ja lupa nauttia omanlaisesta elämästä.
”COLOR ME HAPPY” -nimeä kantavassa mallistossa yhdistyy suomalainen tekstiiliosaaminen ja sen monipuolisuus, perheyrittäjyys, sisaruus ja
mainetta niittäneen lahjakkaan taiteilijan koskettava taide ja tarina. Kuten taidekin on uniikkia, peitteet ovat numeroituja ja metrikankaita
tehdään tietyt määrät varastoon.
”Lauran näkemys väreihin ja muotoihin on upea. Tämä on koskettava tarina pienen pojan nuoresta äidistä, joka sairastui aivosyöpään. Taiteesta
Laura löysi lohdun ja uuden suunnan elämälleen. Äitinä, vaimona ja ystävänä hän on esikuva meille kaikille periksiantamattomuudesta,
rakkaudesta ja elämän kauneuden tunnistamisesta arjessa. Halusimme luoda kokonaisuuksia, jotka tuovat iloa ja väriä erilaisiin koteihin” kertoo
Annala Oy:n toimitusjohtaja Hanna-Maria Kortesoja. "Kokoelma toimii hyvin yhdessä mutta myös erillisinä tuotteina".
Nuorena minulla oli palava tahto päästä maailmalle, nyt mulla on ollut palava tahto palata kutomolle - niin se elämä menee, kertoo Laura
Annala
”Taiteeni on tunnettu voimakkaista väreistä ja COLOR ME HAPPY -mallisto jatkaa samalla linjalla. On ollut huimaa nähdä, millainen prosessi
kodin tekstiilien tekeminen on. Langat, loimet, sidokset, mallit, koneet ja kutominen. Kaiken pitää kohdata, jotta lopputulos toimisi. Tässä
hetkessä tuntuu todella tärkeältä olla apuna ja tukena täysin kotimaisessa tekemisessä ja toivon että Annala saisi tukea myös kotimaisilta
sisustusalan ammattilaisilta, sillä yhteen hiileen puhaltaminen sataa kaikkien laariin.
Suunnitellessani tunnen vastuuta luontoa ja yritystä kohtaan siitä, että luon jotakin ajatonta ja kestävää - silti juuri tähän hetkeen sopivaa.”
-Laura Annala
Annalan toinen Young Finnish Designin muotoilijoiden kanssa elokuussa julkaistu yhteistyömallisto nähdään myös Habitaressa sekä Annalan
osastolla, osittain Avotakan yhteisosastolla, Habitare Materialsissa ja Young Finnish Designin osastolla.
”Suosimme tuotannossamme laadukkaita materiaaleja. Alan käytännöstä poiketen emme myöskään käytä kankaissamme kemiallisia
jälkikäsittelyaineita” kertoo Annala Oy:n toimitusjohtaja Hanna-Maria Kortesoja. ”Meille on tärkeää, että tuotteemme ovat kestäviä, kauniita ja
turvallisia käyttäjille. Tuotteille on annettava niiden ansaitsema kunnioitus eikä käsitellä tavaroita kuin kertakulutushyödykkeitä. Myös
ympäristön mahdollisimman vähäinen kuormitus tuotantoketjun jokaisessa vaiheessa on tärkeää. Tämä on ollut osa toimintaamme jo viimeisen
15 vuoden ajan ja olemme siitä erittäin ylpeitä”.
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