Esa Vesmasen ja Pure Designin suunnittelema uusi miesten
huippumuotiliike, LUXBAG MEN avasi ovensa Esplanadilla
Uusi LUXBAG MEN miestenliike Esplanadilla luo kiinnostavan
jännitteen historiallisessa, suojellussa rakennuksessa sijaitsevan tilan ja
tämän päivän kansainvälisen huippumuodin ajankohtaisten suuntausten
välille. Liike on jo kolmas Esa Vesmasen ja Pure Designin LUXBAGille
suunnittelema tila ja se on LUXBAG -liikkeiden perustajien ja omistajien,
Jarmo ja Eija Poutun kanssa tehdyn pitkäaikaisen yhteistyön tulosta.
LUXBAG MEN tuo Suomeen ensimmäistä kertaa miesten muotimaailman halutuimmat high-end
merkit: Gucci, Balenciaga, Givenchy, Saint Laurent, Fendi ja Celine. Uusi liike sijaitsee nykyisen
LUXBAG liikkeen vieressä osoitteessa Pohjoisesplanadi 25-27. Uuden LUXBAG miestenliikkeen
edustamien merkkien valikoima pitää sisällään merkkien vaatteet, kengät ja asusteet.
Työssään tilojen, valaistuksen ja tuotteiden suunnittelijana Esa Vesmanen pyrkii luomaan oivaltavia ja
yksinkertaisia, pitkäikäisiä ratkaisuja, jotka mukautuvat käytön muuttuessa ajan myötä. LUXBAG -liikkeiden
perheen kohdalla nämä suunnittelun lähtökohdat saavat ilmauksensa tilojen hienovaraisessa materiaalien
valinnassa ja tarkasti harkittujen yksityiskohtien luomassa kokonaisuudessa. LUXBAG MEN on jo kolmas
LUXBAG -liike jonka sisustuksen Esa Vesmanen on suunnitellut LUXBAG -liikkeiden perustajille, Jarmo ja
Eija Poutulle: kaikki liikkeet ovat yhtä perhettä, ja kuitenkin niillä on jokaisella oma yksiöllinen ilmeensä ja
olemuksensa. Tilojen suunnittelu ilmentää Esa Vesmasen / Pure Designin filosofiaa, jossa kestävyys ja
vastuullisuus ovat keskeisellä sijalla. Tuotteita ja tiloja ei suunnitella vain yhteen hetkeen, vaan johtavana
ajatuksena on se että ne ovat läsnä ihmisen elämässä läpi koko elämän kaaren. Hyvät, luonnolliset
materiaalit yhdistyvät taitavaan ja korkeatasoiseen yksityiskohtien käsittelyyn. Ainutkertainen ratkaisu kunkin
suunnittelutehtävän kohdalla syntyy ympäristön ja tehtävän erityispiirteiden lähtökohdista, jossa jo olemassa
oleva tila ja arkkitehtuuri tarjoaa puitteet uudelle ja tulevaisuuteen suuntautuvalle liiketoiminnalle. LUXBAG –
liikkeiden tilat sijaitsevat historiallisesti arvokkaassa, suojellussa rakennuksessa Esplanadilla aivan
kaupungin ytimessä. Esa Vesmasen tilasuunnittelu ammentaa historiallisten tilojen erityispiirteistä ja
Helsingin pohjoisen sijainnin paikallisesta erityisluonteesta ja luo tässä päivässä ajassa kiinni olevan tilan.
Uusi ja vanha kohtaavat harmonisena kokonaisuutena, joka on yhtä aikaa sekä voimakkaasti paikallisen
omaleimainen että myös kansainvälisesti korkeatasoinen.
LUXBAG -liikkeiden tuotevalikoima muodostuu useiden eri muodin huippumuoti -merkkien tuotteista, joilla
kaikilla on oma voimakas luonteensa. Tilojen suunnittelussa luonnonmateriaalien yhdistäminen lasin,
teräksen ja betonin kanssa antaa niille vahvan ilmeen ja luo samalla vähäeleisesti puitteet, jossa tuotteet
nousevat päärooliin. Valaistuksen suunnittelulla on suuri merkitys kiinnostavan tilan luomiselle. Erityisesti
hyvällä valaistuksella saadaan tuotteet paremmin esille. Valoilla voidaan nostaa esiin tilan kiinnostavia
yksityiskohtia, tuoda tuotteiden oikeat materiaalit ja värit paremmin esille tai ohjata ostajien kiinnostusta
halutulla tavalla. Valaistuksen laatu muodostuu monesta osa-alueesta. Valon määrä, suuntaus, voimakkuus,
värilämpötila ja värintoisto ovat kaikki asioita, joita tilan suunnittelussa on otettu huomioon alusta asti.
Uuden LUXBAG MEN -liikkeen sisustus- ja kalustesuunnittelu rakentuu samoille hiljaisen luksuksen
periaatteille kuin sen vieressä sijaitseva Luxbag naisten total look -liike, joka avautui yleisölle jo vuonna 2014
ja joka laajentui nykyiseen muotoonsa vuonna 2016. Tilasuunnittelu on luonteeltaan yksinkertaista ja
vähäeleistä, silti samalla voimakasta. Siinä missä naistenliikkeen värimaailma on pehmeämpi ja pitkälti
maan värien sävyihin perustuva, uuden miestenliikkeen ilme on miehisempi ja särmikkäämpi.
Miestenliikkeessä on mustavalkoinen sävyjen maailma, jota pikanttina värinä ja kontrastina korostaa lattian
tummasävyinen tammi sekä lasisen kassatiskin jalavapuinen elementti. Tilan luonteessa on linjakkuutta ja
rohkeutta. Materiaalivalinnoissa vallitsevina ovat teräs, alumiini ja lasi. Teräksiset vaatetangot muodostavat
voimakkaan ja samalla yllättävän pehmeän linjan, jonka vastapainona lasista ja alumiinista tehdyt
yksinkertaiset hyllyt muodostavat heijastavia, horisontaalisia pintoja. Tilan kattoon on tietoisesti jätetty
viimeistelemätön pinta ja se halutaan myös näyttää harvan alumiinisäleistä tehdyn alakaton läpi.
Rakennuksen historia ja aiemmat rakennekerrostumat tulevat näin näkyviksi voimakkaan kontrastin avulla.
Lisää tietoa Luxbag Men -liikkeeseen liittyen: (linkki LUXBAG MEN -tiedotteeseen)
Lisää tietoa Esa Vesmasen / Pure Designin muihin töihin liittyen: www.puredesign.fi
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