Aki Choklat, designer
Futurespective in Florence, Italy
1.-28.6.2022

Kenkäsuunnittelija, designer Aki Choklatin futurespektiivinen kenkänäyttely on esillä kesäkuussa 2022
Firenzessä, Italiassa. Näyttely esittää suunnittelijan tärkeimpiä töitä koko suunnittelu-uran ajalta sekä
uusimpana käsityönä valmistetut taidejalkineet. Akin luovuus, materiaalien rajattomat yhdistämisen
mahdollisuudet sekä valmiiden töiden laadukkuus näyttäytyvät katsojalle. Aki Choklatin suunnittelemien
asusteiden vahva perusta on suunnittelutyön merkityksessä, uskaliaisuudessa kokeilla erilaisia tapoja ja
materiaaleja sekä tavoittaa kestäviä laadukkuuteen perustuvia ratkaisuja. Suunnittelutöissä kuin kruununa on
hänen erittäin korkealle arvostama tekijöiden, valmistajien tekninen ja näkemyksellinen osaaminen.
Näyttely on siirtynyt vuodesta 2020 toteutuvaksi juuri nyt, ja ehkä syystä, sillä korona-aika on syventänyt
suunnittelijana Akin työskentelyä ja mahdollistanut paneutumisen suunnittelutyössä aiempaa enemmän
konsultoivaan ja luovuuteen kannustavaan, opastavaan työhön. Aki Choklatin aiempi näyttely kesällä 2019,
retrospective in Säynätsalo, oli Suomessa Säynätsalossa Alvar Aallon suunnittelemassa rakennuksessa. Alvar
Aallolla on ollut vahva vaikutus Akin luovuuteen jo hänen lapsuudessansa.
Aki Choklatin pitkäaikainen yhteistyökumppani, hänen agenttinansa toimiva Sirkka Kärkkäinen, on tehnyt
suunnittelijaa tunnetuksi italialaiselle kuvanveistäjä ja taiteen professori Antonio Lo Pintolle, joka päätti
kutsua suunnittelijan toteuttamaan futurespektiivisen taidekenkänäyttelyn C2 Contemporary taidegalleriaan
Firenzessä.
Futurespective
Akin suunittelutyön pääpaino on ollut aina miesten ja privé-malliston jalkineissa. Niissä on nähtävissä
historiallisia vaikutteita taiteilijalle merkittävistä kulttuureista. Yksi niistä on historiallinen tutkimusmatka
Etelänavalle 1900-luvun alkuvaiheessa. Aki on suunnittelijana, sekä myös opettajana, vaikuttunut etenkin
aiemmista kansainvälisistä tyylien virtauksista ja vaihtuvuuksista, ja toteuttaen niitä nykyajan töissä
tulevaisuuteen suuntautuvalla mielikuvalla sekä tyylillä.

”Katson tulevaisuuteen aina kahden harson läpi: menneisyyden ja nykyajan. Mennyt aika antaa meille
mahdollisuuden havaita uusia polkuja.” kiteyttää Aki Choklat suunnittelijan näkemystään.
Kokonaisuus muodostuu tiimityöskentelystä
Näyttelyssä on esillä uudelleen tehty versio hänen varhaisimmasta kengäksi valmistuneesta työstä. Se on
valmistettu pitkäaikaisen yhteistyökumppanin, suutari Mark Emmetin kanssa, kuten useat näyttelyn kengistä.
Näyttelyssä on esillä myös uusi konsepti kenkämallista; se on saanut inspiraation taiteilijan syvistä
suomalaisista juurista. Virkattujen taidekenkien ja nahkateoksen toteutuksesta vastaa Elif Malkoclarin, Studio
CRAAFTS, joka on yksi Italian johtavista luksusalan ateljeesta. Yritys työskentelee Aki Choklatin lisäksi myös
Chanelin, Valentinon ja Bottega Venetan kanssa. Akin näyttelyn uusimmat kengät on valmistettu Detroitissa
ja Firenzessä. Aiemmin mainittujen lisäksi merkittävä yhteistyökumppani on Christian Trippe, joka on
vastannut töiden graafisesta ilmeestä.

Opettaja ja tulevaisuuden vaikuttaja
Nykyään suunnittelija Aki Choklat työskentelee ja vaikuttaa Detroitissa. College for Creative Studies (CCS)
oppilaitos, jonka Fashion Design osaston johtajana ja opettajana Aki työskentelee, on tarjonnut hänelle
loistavan mahdollisuuden työskennellä maailman johtavien muotialan yritysten kanssa sekä opastaa uusia
suunnittelijoita muodin ja asustealan taitaviksi tekijöiksi. Aiemmassa vaiheessa Aki työskenteli opettajana
Polimodassa, Firenzessä. Aki Choklat on kirjoittanut alaansa liittyen myös kirjat Bearflavoured, Shoe Design,
Footwear Design ja Menswear Trends.

Aki Choklat Futurespektive in Florence näyttelyn projektin tuottaminen ja viestintä on Sirkka Kärkkäinen,
Press PR d’Oron tuottamaa aina projektin suunnittelusta sen toteutukseen.
Näyttely: Designer Aki Choklat, Futurespective in Florence
Ajankohta: 1.-28.6.2022
Avoinna: maanantai-lauantai klo 17:00-19:00, by appointment Antonio Lo Pinto, tel. +393347970531
Paikka: C2 CONTEMPORANEA di Antonio Lo Pinto, Via Ugo Foscolo 6, 50124 Firenze
Kutsuvierasavajaiset: 31.5.2022 klo 18:00, by invitation
Avajaisten after party: klo 21:00, Schola, Via Ippolito Pindemonte 63, 50124 Firenze, by invitation
Suunnittelija tavattavissa: 1.6 klo 17:00-19:00
Näyttelyn esittely Pitti Uomon vieraille: 14.-16.6.2022 klo 17:00-19:00

Suunnittelija Aki Choklatin näyttely siirtyy Detroitiin, jossa se on osa Italian Design Month näyttelykokonaisuutta syyskuussa 2022.
http://www.akichoklat.com
https://www.c2contemporanea2.com
Tiedustelut, haastattelupyynnöt, PR ja agentuuri:
Sirkka Sissi Kärkkäinen
Press & PR d’Oro
sirkka@doromediapalvelu.com
tel. +358 40 841 86 77
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