
Muoto seuraa
aikaansa

Samuli Naamangan kehittimilla graafinen betoni -menetelmalla betonipintoihin nadaan aikaa" graafisia
kuvioita.

• Suomen Now Yorkin kult
tuwi-instituutin tuottama
Sauma-nayttely aloitti kierrok
sensa syksyUa 2005 Suomen
Ybdysvaltain suwHiheryston
naynelytilasta Washingtonist3.
Sen jilkeen se nahtiin New
YOlkissa ja Los Angelesissa.

Vientihankena ovat tuke
neet muun muassa opetus
ministerio, Suomen Kulttuuri
rahasto ja Valrion muotoilu
toimikunta. New Yorkin kult
ruuri.-insrituutin johraja JUulia
Kauste sanoo, etQ Sauman
kokonaisbudjetti on oUut
100 000 doUaria, vajnt
70 000 euroa.

Nayttely oli nayttiiviisti
esillii amerikkalaisessil lehdis
tossa, muun muassa Washing
ton Posrissa, muna mira mU·
kana oUeet mUOtOiliJilt ovar
hyotyneet vientihankkeesra?

"Esimerkiksi E1ina Aallon
Better View Blind sai Los An
gelesissa So tilauspyyntoa

U

,

Juulia Kauste sanoo.
"Myos graafista betonia

kohtailD on va.]t,lva kiinnostuS.
Se vaJittiin kuukauden materi·
aaJiksi, asetettiin esille New
Yorkissa Ja esiteltiin sadalle
johtavalle arkkitehdille."

Myos Graphic Concrete
Oy:n toimitusjohraja Ham
Lanning sanoo, ettii kyselyt
YhdysvaUoista ova' lisiiiinty
neet huomattlvasti. Sir Nor
man Fosterin Foster &. Part·
ners kaytriiii graafisra betonia
rakenteiUa olevassa toimisto
kohteessaan ja muun muassa
New Yorkin World Trade
Cenrerin aluena suunnitteleva
SOM-toimisto on ollut kiin
nostunut graafisesta betonista.

Nyt on nynn;stetty Yhclys
valtoihin suunrautuvan vienti
hankkeen coinen vaihe, Juulia
Kauste sanoo. Siihen liittyen
muun muassa New Yorkin
toukokuisilla huonokalumes_
suilla on esillii niiyttely.

Hannu POppOnen

• TAUSTA

Saumasta oli
hyotyi USA:ssa

Hienoja tuotteita ovat myos
Elina Aallon kaihtimet, joihin
han on aukkoja leikkaamaUa
saanut aikaan kaupunkinaky
mia.

Kari Sivonen on puolesraan
kehittiinyt laukun prototyypin,
jonka hihnassa on aurinkopa
neeleja. Ajatuksena on. em
niiden avuBa voi esimerkiksi
luonnossa kulkiessaan ladara
kiinnykan akun. Tosin ainakaan
viel1i laukku ja sen paneelien
peinama paksu hibna eiviir vai
kuta kovin kiiyttamukavilta.

Hannu PoppOnen

Janne Kyttilsen suunnittelema jalkapallokenka.

misrii nykypaiviian hahmorte
lee Pentagon Oesignin sauna
konsepri, joka voini nelisen
vuotta sirten Alykas kaluste
-kilpaiJun uomessa.

uomessa konseptille ei ai
nuun lihirulevaisuudessa lie
ne luvassa kiinnostusra, silla se
ei ole kehittynyt juurikaan nel
jassa vuodessa.

Kiinnosrava esimerkki 30
mallinnoksella tehdystii yksi
lollisesrii tuorteesta on Janne
Kyttiisen kehittiimii jalkapallo
kenka. Sen ongelmana tosin on
valmistuksen korkea hinta.

Kari Sivosen Photon on laukun mukana kulkeva
aurinkopaneeli.

moista kaupungeista.
Aamu Songin ja Johan

Olinin muodosraman Com
pa-nyn TaH'1ai1len puolesuan
yllyttiiii kiiviJaitii kokeilemaan
carranauhapinraisia vaaueica.
Tekij1i.r manifestoivat vaarteen
avulla ihmisHi kohtaamaan toi
sia, tuntemartomiakin ihmisia.

Suomalaisuus, jos punaista
lankaa nayttelysra haluaa etsiii,
nayrr:aytyy urbaanina, perintei
ra uudistavana ja teknologiaa
innovariivisesti hyodynraviini.

Perinteisen saunan piivitta-

53uma - Design as Cultural
Interface .niyttely 2.3.
saakka Designmuseossa
(Korkeavuorenkatu 23). Ti
11-20, ke-su 11-18.

MUOTOILU

prosessi ja siksi antoisampi
kuin ruote-eslnelyn kallaiset
muoroi}unayttelyt.

On joukossa tosin valmiita
kin ruotteita, kuten Samuli
Naamangan kehinama graafi
nen beroni -menetelma. Se on
arkkitehdeille kehitetty tyaka
lu, jolla betonin pintaan saa
daan painoteknisin menetel
min halutunlaisia kuvioita.

Saumassa ei ole kuitenkaan
keskityrry vain muotoiluesi
neisHn. Monissa toissa liiku
taan aiteen puolella raj muo
toHuo ja taiteen rajaa rutkien.
Mukana on kiiyttaliittyrnii
suunnitteluakin.

Unkarilaissyntyinen taiteili
ja Hilda Kozar on tuonut ti
laan akryylipalloja. Niiden si
siille voi astua, ja kavijii kohtaa
ed pallojen sisalHi Pariisin, Bu
dapestin ja Helsingin tuoksuja
seka visuaalisia heijascuksia sa-

.. lallaista uuden suomalaisen
muocoilun nayuclya ei ole
nahey pitkaan aikaan. Esilla ei
ole juurikaan yritysten valmii
ta tuoueita. ein oikeastaan ka
lusteitakaan, Klaus Aallon Ta
ke outia lukuun ommaeta.

Take autin yksinkertainen.
muna kekselias idea on, crr.a Ii
paston nakoisen kalustcen laa
tikot ovat tarvittaessa mukaan
otettavia pakkeja.

Liikuteltavuus, muuntuvuus
ja teknologia ovat keskiossa
Sauma-naynelyssa. joka ennen
Designmuseoon saapumistaan
kiersi Yhdysvalloissa.

Niiyttelyn tarkoitus on ollut
tehda suomalaisia muotoilijoi
ta kansainvaHsesti tunnetuiksi
ja saada mahdollisuuksia myas
ulkomailta niiyttelyesineiden ja
ja konseptien jatkokehittelylle.

Vajaan kolmenkymmenen
cyon naynely on siis myos

~ Suomalais
nayttely rikkoo
muotoilun ja
taiteen rajoja


