
GLOW – Valon hohde kivessä
Teoskonsepti Hotel GLO Art’in yhdyskäytävään
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MOODBOARD
Konsepti syntyi reliefin, kiven ja valon 
yhtymästä Hotelli GLO Art’in 
jugendlinnassa. Taiteilija haluaa 
kunnioittaa rakennuksen hämyisen 
metsän tunnelmaa, jonka inspiraationa 
on Kalevalan tarinat.

“Ennenkaikkea rakastuin juuri valon 
hohteeseen, sen rauhoittavaan lämpöön 
ja pehmeyteen” 

– Laura Lowe

Väreissä yhdistyy Jugendin syksyiset 
sävyt ja 1930-luvun uudisrakennuksen 
funkkispaletti.
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KONSEPTI
GLOW – Valon hohde kivessä. Hotellin yhdyskäytävään 
toteutetaan 4-6 kpl:n sarja valon kanssa muuttuvia taideteoksia. 
Sarja kuvaa Lemminkäisen äidin ja mehiläisen matkaa. Teema 
kertoo ihmisen ja luonnon yhteistyöstä.
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Teos kutsuu piiloleikkiin. Ilman valaistusta teos vaikuttaa 
tavalliselta laatalta, jossa on kaunis kivipinta. Kivestä paljastuu 
valossa kuva – kuin meripihkassa säilynyt salaisuus. 



TEKNIIKKA
Teoksen toteutustapa on litofaani – valoa kuultavaan kiveen kaiverrettu kohokuva. 
Nykyteknologian 3D-kaivertimella toteutuu huikean tarkka kuva luonnonkivestä tehtyyn  
mineraalikomposiittiin.

Valossa muuttuva taideteos. Teokset valaistaan takaa  ekologisilla LED-paneeleilla, joihin 
on kytketty ajastettu himmennin. Kuva-aihe paljastuu valon voimistuessa ja piiloutuu sen 
sammuessa. Myös valolähteen  värillä saadaan muutettua teoksen tunnelmaa. 

© Laura Lowe – GLOW



VISUALISOINTI
Lämmin valon hohde kutsuu 
vierasta rentoutumaan. Käytävä ei 
tunnu päättyvän seinään, vaan valo 
houkuttelee etenemään. Teosten 
yllättävä muutos tarjoaa ripauksen 
leikkisyyttä, taikaa ja ylellisyyttä 
yöpymiskokemukseen. 

Valoteosten rinnalle on laadittu  
kuvamatto, jossa on lehtien 
täplittämä polku. Kuvio kutsuu 
katsojan kulkemaan mukana 
teosten matkassa. Syksyinen polku 
johdattelee käytävää pitkin ja 
kutsuu huoneisiin. Metsäpolku 
jatkaa hotellin teemaa modernilla 
otteella.
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TAITEILIJASTA
Laura Lowe viimeistelee tutkintoa 
Kuvataideakatemian maalauksen 
osastolla. Hän on aiemmin 
opiskellut Pekka Halosen 
Akatemiassa ja Vapaassa 
Taidekoulussa. Hänet on valittu 
mm. Berliinin sekä Taidekeskus 
Salmelan residensseihin, jonka 
lisäksi hänelle  on myönnetty 
useita apurahoja, mm. Akatemia, 
Sasakawa ja G.J. Ramstedt 
-rahastoista.

Hän valmistelee töitä Kuvan 
Kevään maisterinäyttelyyn ja 
soolonäyttelyihin Galleria Rajatila 
ja Galleria Paperihuoneelle.

Lowe etsii uutta maalauksen kieltä, 
joka resonoi ja vastaa aikamme 
kokemukseen maailmasta. Hänen 
teostensa keskeisenä teemana on 
muutoksen läsnäolo ympäristössä. 
Lowe synnyttää katsojan silmien 
edessä muuttuvia maalauksia, jotka 
reagoivat esimerkiksi lämpötilaan tai 
valoon. 

www.lauralowe.art 
@sixeyedcat
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