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on sootavillo Finnjovel·rovinlolosto.

Design
Lammolli muistaen.
Zaha Hadidin traaginen
kuolema pari kuukautta sitten jatti maailman designvaen kaipaamaan hanen
inspiroivaa lahjakkuuttaan.
Prime-tuoksukynttilat paitsi
tekevat asunnosta kodikkaamman myos pit8vat
hanen liekkinsa elossa.
zaha-hadid-design.com

Prime-Iuoksukyntt,\Oi l O on saolovillo
myos muStOrlO.
olkoen 87e

Ei joka kod issa
Designkeraily ei ole demokraattista.
Onko Suomi va lmis siihen?
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ERA ILTAVA DESIGN KA S-

vanaa jatkuvasti suosiotaan. Pionccrina pidetaan
amerikkalaista Wendell Castlea,
nuorempia jenkkisuunninelijoila
oval kolmekymppiset kaksoset
The Haas Brothers.
Keraillava design on taiteen
lapaan eksklusiivista - mutta myos
kayttokelpoista. Ei valttamatta
aivan uniikkikappaleita multa
ainakin limited edition. Ekspressiivista, leikkisiiii, kiiytiinnollistii.
$uomessa design on perinteisesti tarkoittanut Aalto-vaasia,
Teema-astioita ja Fiskarsin veitsiii. Melkein kaikilla on ollut niihin
varaa, ja melkein job paikassa

niita niikeekin. Suomalaista tasaarvoa.
Nyt kun Arabian keramiikkatehlaan mOlantO siirrettiin
Aasiaan, olisiko Suomi valmis
viihemmiin dcmokraattisecn
designiin? Ehka Arabian laideosastoyhdisryksen monipuolinen
pOlentiaali voitaisiin kiiynaa
uniikimpicn design-esineiden
luomiseen ke riiajien, harrastajien, museoiden lai vara kkaiden
niche-asiakkaidcn tarpeisiin
kOlimaassa ja ulkomailla.
Miksipa ei vaikka erikoisera
Tuikku-kynnilanjalkoja Japanin
markkinoille 7000 euron kappalchinlaan? Vailan, ella loimisi. _

Mattopenkki. penkkimatto. Matolla voi istua.
rukoilla tai pitaa paastonrikkomishetken perheen
parissa. Aljoud Lootah'i n
Misnad on Afganistan issa
kasin kudottu villamatto.
joka ammentaa AISadun
kudonnasta tutuista geometrisista kuvioista. Matto
on kiinnitetty penkkiin kerrankin matoUa istuminen
on mukavaa! Hinta kysyttaessa. aljoudlootah.com

Lincoln Koylwo
on muotoilijo.
joko on kiinnoswnU I suomalaiseslo nykyloiteesto .

Yksityisyytta
jaettuihin
tiloihin
AVAUTUVAT SAN·

Gn "Kooppeihin
koonnenovot
songyt ontovot
p(iivisin tiloo
Iyoskentelyyn ja
oleskeluun. Niillo
soo os untoon
yhlo monlO
mokuuhuonello
kuin osunnosso
on huoneito."
SANKV KEITTION
ALLE. " Nosto·
mollo I:eitlion
10l\ioo n.oin
puoli mellia olle
soo tilan ulos
vedetlovolle
stingylle:
TOILETTILAUKUT.
"Kylpyhuoneeseen sao li500
liloo jo omot
intiimituotteet
pois nokyviSla
loileltilaukuillo.
jotl:o nostetoon
piiivOsoikoon
noulokkoon
roikkumoon."
SisuSlusorHirehti Yuki Abe.
motro WASA810y

