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Askelmerkkejä yhdessäoloon

Nykyihminen leiriytyy mökille tai keittiöönsä pöydän ympärille. Nuotio
onpannullinenhyvää teetä tai lasilliset tuoksuvaa hehkuviiniä. Tärkeintä
on yhdessäolo lämmön ja nautinnon äärellä. Kari Huhtamonsuunnittele-
matNomadi-sarjanglögilämmittimetvastaavat juuri tähän tarpeeseen.
Tyylikäs ulkoasuyhdistyy käytännöllisyyteen. Nomadi pitää pannullisen
juomaa lämpimänä koko yhteisenhetken ajan. Kokonaisuus vie ajatuk-
set tähtitaivaaseen ja villiin luontoon.

Nomadin visuaalisuusperustuuaskeliin. Lämmitysaukko onmuotoon
leikattu tassunjälki. Aiheita on viisi: ahma, kettu, karhu, susi ja ilves.
Pedot ovatmetsän alkuperäisasukkaita. Jäljissä on jotain arkaaisen
kaunista. Nomadi ei ole vainesine. Se nostaa esiin kollektiivisenmuis-
tonmenneestä elämäntavasta, ja sen tiiviistä luontoyhteydestä.













Kari Huhtamo

Kuvanveistäjä Kari Huhtamo syntyi Rovaniemellä 1943.
Hän opiskeli Taideteollisessa oppilaitoksessa ja Suomen Taideakatemian
koulussa 1961–1964 ja piti ensimmäisen näyttelynsä Rovaniemellä 1966.
Sittemmin hän on pitänyt yksityisnäyttelyitä ja osallistunut lukuisiin yhteisnäytte-
lyihin eri puolilla Eurooppaa sekä Aasiassa. Vuonna 2009 hänellä oli laaja
näyttely Tretjakovin galleriassa Moskovassa. Huhtamon teoksia on kaikissa
merkittävissä julkisissa kokoelmissa Suomessa.

Huhtamoa arvostetaan erityisesti tietokoneavusteisen kuvanveiston pioneerina
ja mittavien veistoshankkeiden toteuttajana. Kymmenien abstraktien teräsveis-
tosten, reliefien ja mobiilien ohella hänen laajaan ja omaleimaiseen tuotan-
toonsa kuuluumyös grafiikkaa, kuvakudoksia, hopeakoruja ja Nomad-sarjan
kaltaisia käyttöesineitä.

Kari Huhtamo

Sculptor Kari Huhtamo was born in 1943 in Rovaniemi, in the North of Finland.
He studied at the Institute of Industrial Arts in 1961-63 and at the Finnish Art
Academy School in 1963-64. He had his first solo exhibition in 1966 in
Rovaniemi. Over the years, he has had several solo exhibitions and participated
in numerous group exhibitions in various parts of Europe and in Asia. In 2009,
he had an extensive show in the State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. All
significant public collections in Finland include works by Kari Huhtamo.

Kari Huhtamo has gained special acclaimas a pioneer in computer-aided
sculpture and in realizing large sculpture projects. In addition to tens of abstract
steel sculptures, reliefs and mobiles, his extensive and original production also
includes graphic art, tapestries, silver jewelry and utility items like the ones in
the Nomad series.



Nomadi suunnittelu Kari Huhtamo

Graafinen suunnittelu Kari Piippo
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