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Taidemuseo sai aavepoydiit

Huippumuotoilu. omaperaisyys ja paikallishistoria yhdistyvlt Samuli Naamangan Outun taide·
museolle suunnitteJemissa klaffipoydissa. OMA - Oulun taidemuseo juhlii avajaisviikkoa

- Postmodernistinen laa
jennus: ei kuulu tyylisuun
tiin, joka oIisi suosikkejani
lbimiva: seIkeiit niiy1lelyti
1aL

- Puisto: mahdollisuus,
joka tulisi ottaa enemmiin
huomioon esimerkiksi sijoit
tamaIla museon kahvila niin,
etta se avautuisi puistoon ja
olisi auki kaikeUe yleisOUe.
Kesiterassi!

man kaupungintaloon tule
vassa prosenttitaideleok
sessa Herrot ja narriL

MyOs museokauppa Ai
noa ja Irma Mannosen mu
seokahvila avat palanneet
....-.. 0III8IIIl _

KasannintieUe. KahviIan
heJmikuun taiteilija on_·
Ii MJJdrola.

Thidemuseo tarjoaa ava
jaisviikolla kiivij6illeen va
paan sisiiiinpaasyn.

MuseoitumiseUe on teh(y
stoppi. OMA haluaa profi
loitua jokaisen virkistiiyty
rnispaikaksi ja yhteisen tai
deontaisuuden hoitajaksi.

ta. 1UIehist0rioitsija Juba
HeIdd 11hInen johdattaa
katsojia tiimiin nay1te!yn
parlin IS. helmikuuta

KaroIiIna Nlemelin ja
1bcM:Do K'npsm... me
diateos Battle _

esittIytyy mnseon auJassa
72.-13.4.
.- KankaaDsyrjin

lllidelwapissa asuvat vei
keat nuke!. Ne iIahduttavat
lapsia J8 muita kavijoita he
ti museon aulassa.

Moosa MyDykankaalla
on aulassa kierriitysplsle.
Sinne voi lunda silkkisol
mioita. Ne saavat uuden ela-

Oulun taidemuseon kesikuuUI 2007 altanut evaklcoaika on
piittynyt. Yleisolle ovet aukeavat lauantaina.

sekii muutama byva ystiivii
Lisiiksi 50 pobjoinen valo!

Naamanka toivoo saavan
sa joskus mahdollisuuden
prooenttitaiteen tekemiseen
entisessii kotikaupungis
saan.

- Esimerkiksi Helsjnkjin
olen jo tehnyt useita kohtei
ta

Milii sanoja liittiiisit Oulun
ta,jdemuseoon ja miksi?

instolloatio ja Ynnin _

enkonsenti
Opas kiertaii saJeissa ju

tustelemassa lauantaina ja
sunnuntaina.. Museo on au
ki keUo 10-17.

Kotimaisen vanhan tai
teen gIamouria huokuva
nlly1tely AbooIut Stenman
paJauttaa seikkaiIevan tai
dekauppiaan GOsta Stell
manIn (1888-1947) kotikau
punkiinsa

lblSeSSll avajaisniiy1te
lyssii Ihmisen jiiljet kymme
nen nykYtaiteiJijaa on valin
nut teostensa kumppaneiksi
taidetta museon kokoelmis-

niemeUe opiskelemaan graa
fista suunnittelua

- Vletin viikonloput au
lussa ja koin, etta asuin siI
loin yhii tiiiillii.. Lopullisesti
liihdin, !run piiiisin opiske
lemaan Thideleolliseen kor
keakouluun He1siokijn

Thiteen maisteriksi Naa
manka valmi.stui vuonna
2000.

Graafisen betonin lisiiksi
Naamanka tunnetaan esi
merkiksi palkituista Clash
ja Uni-tuoleistaljn.

Vuoden juJkisivu -palkin
to hanelle myonnettiin vuon
na 2004. Vuoden huonekalu
suunnittelijana hOnel paIkit
tiin Muotoilun vuonna 2005.

Mitii oululaisuus merkit
see?

- se on minulle kirpeita
pakkasia ja kirkkaita kesii
oita. Pohjoista valoa, mita
Etela-Suomessa ei tavoita.

- Tiinne ovat jiiOneet van
hemmat ja veli perheineen

Thidemuseon ovet avau
tuvat kaikeIle kansaIIe re
montin jilkeen la"8 ntaina

Paitsi ehoisan ilmeen, ta
10on saanut myas uuden ai
men: OMA se juontuu Qu
!un taidemuseon engIannin
kieIiseen nimeen 0uIu Mu
seum of An.

Avajaisviikko aIkaa va
rikk8a.Ili lallantaj1la vau·
vojen WrikyIpyyn ja lasten
taidepajoihin ilmoittaudu
taan puh. 044 703 7457.

Piiiviin ohjelmassa on
muun muassa tanssijoi
den Henna Hanbln..... ja
_ NordeddD EIiivii

Oulusta poissa
Naamanka kivi syntym8ssi
Kiimingissii vuonna 1967.

- Asuin Oulussa yksivun
tiaasta aina vuoteen 1993.
Mummoni puolelta olen by
vin vanhaa oululaista sukua,
Karbeja

Naamanka opiskeli teo
reettisla fysiikkaa muuta
man vuoden Oulun yliopis
tossa Samalla han hamlsti
kuvataiteita ja ammensi op
pia Limi.ngan taidekoulusta

Oulusta tie vei eosin Rova-

naaIiset kalusteet oval til<>
demit ja esteettisesti Irevyet,
kuitenkin arvokkaal. Muse
oon sopivat.

- Ehkii minulle tyypillis
Iii niiissii on 50, etta niikyviii
kiinnitysnJuveja on mahdol
Hsimman vahin, Naamanka
miettii ja surauttaa ruuvariJ
laan viimeisenkin pOydiinja
Ian paikaIleen.

dYksiii menneestiL Sen takia
kiisittelin kuvat ahstrakteik
si. Katsoja loytiiii sielta jn
tain - jns loytiiii.

1bmman pOydiin pinnasta
erottaa hahmoja, kuin koste
aile liitutaululle piirrettyinii.
Thossa tailaa joku valmistaa
salkkuja?

- Poytien pintaan siirretyt
Uuno Laukan (1914-78) ku
vat oli helppo IOytiiii Pohjois
Pohjanmaan museon nettisi
vujen kautta Paasin museon
kanssa sopuun hinnasta,jot
ta pystyin kiiy1tiimiian ku
via

Historian havinasta huoli
matta Naamangan funktin-

pysyva painokuvio.
Graafista pintaa 00 myOs

taidemuseon kalusteissa.
Museonjohtaja kutsuu niita
aavepOydiksi

- Alkuideani oli lunda
tekstuuri, joka liittyisi palk
kaan ja historiaan. MieUyin
ajatukseen nahkatehtaan
muistikuvien tuomisesta
esille.

Thidemuseon talo on 01
lut yksi Weljekset Astromin
nahkalehtaan rakennuksis
ta. Siini ovat toimineet paa
konttori. ruokala jaliimateh
das.

- HaJusin nimenomaan
luoda muistikuvia, hiiiviih-

Naamanka kohahdutti ai
koinaan graafisella betonil
la. Menetelmissi betoniele
mentin pintaan tulostet:aan

- Oli kunnia suunniteUa
kotikaupungin taidemuse
oUe.

Naa manka lupaa. etti tiis
malleen samanlaisiin kalus
teisiin ei tormati koskaan
missaan muualla.

- Nama on suunniteltu
varta vasten Oulun ta,jdemu
seolle. Sovellettuja versioi
ta niihdiiOn tulevaisuudessa
myas muua.Ua. niin uskon.

Laukan kuvia

Oululaisliihtoinen sisustus
arkkitehti, kansainviilisesti
palkittu huonekalusuunnit
telija Samuli aamanka tun
netaan Japania myOten.

Oulussa hanen kiidenjiil
kensii niikyy vasta nyt.

Naamanka on suunnitel
lut Qulun taidemuseon uu
del kalusteet eli niiy1telyti
Ian penkit sekii monitoimi
salin luolit ja pOydiit.

- Edeltiijiini, museonjoh
taja Thina MyUyharju tilasi
kaJusteet Samulilta ennen
remonttia Haluttiin jotain
ekstraa. jotain huippua, rai
demuseon nykyinen johtaja
Anna-Riikka Hirvonen ker
too talon avajaisten aUa.

Naamanka kasaa pOytiii
museon alakerrassa

- Minulta tilattiin vahan
sailytystilaa vievat, monitoi
mise! kalusteet, jotka saveI
tuvat ryhmiitoihin ja Juentn
tilaisuuksiin.

- Klaffimekanismi oli so
piva ratkaisu. Lisiiksi ha
luttiin Irevyet ja siirreJtiiviit
niiy1telytilan penkit, jotka
oval mahdollisimman hun
maamattomal. niin etteivat
ne hiiiritse taideleoksia.lbi
vottiin myOs uniikkisuutta,
Naamanka kertoo.

Han sanoo tarttuneensa
tilaisuuteen heti.

Huippudesigner
Samuli
Naamanka loi
uniikkikalusteet
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