Taiteesta

Graniitin
50 varisavya
Suomen maaperassa lepaa mahdollisuuksien kivi.
Muotoilu vapauttaa graniitin arkkitehtuurin
rajoituksista. TEKSTI TAINA SAARINEN KUVAROBERTSEGER
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erUSk:ll liossamme (ldOllna

":OTIMAASSAAN UgandaSlla o p iskelles-

briindi. Se on graniitti. j"Jo
kiv;. YB puolet Suolllcn kaJJioperiistii koosluu gra niitti -

snan KnyiwB kiinnostui Suomesta vieraile,."" professorin modernista designisla pitiimiillii luennolla. Pitkiissu din·
sl1rjnssa muuloil"n helmi;' oli montn
s llom3laisln: mill. Anrnio. Saari se!.
1\,,110. Lo.,toossn opiskclicsS3tlll hiin
si tt en Imld vaihloon Suomeen. suoritti
A3JtO-yliopislossa laileen maislerinllllkinnon ja jiii perustclhman perhccn ja
nimeiiiin kantavan studi on.
Loimanll Kiven knnssa tutkitaan
granii'in rnahdollislIuksia. Yhleislyo
o n rikast" ia hcdclmiillislii. Muolo ilija ei II.,na kiisl..')'jii. vaan Iyo.~kenlcly
on vuoropuhelua. Kiven tyosliijillii o n
l11nleriaaJillinlemliS.
~Hc liclav;;l. kuinka ohllt g ranii Ui clem entli voi 0113 tai Illillaine n on hyvii
rculllm pyoristys'Koru on grnnii lin uusi suunll1. 1')'0poydiillii on pi irusluksel rnnll('konlsla. jo~sa hopea· tai kultakehys $ulkee
sisiiiinsli 11111slan grmtiiltirenkaan. Toiscn
piirustukscn ,'iip.lIlcmoduuleistn muodoslU\"U kynltiliinjalku o n sukJ",m ru s!wan grnniittiu j3 niiyttu;; suklllakakulla.

sisla kjvilujeis\a_ "Suomalainen gmniilli on lIlonimuoloista in esteeltisesli
midenkiintoisltI, sjinii on vnJtuvin '\Iflhdollisuuksiu", snnoo muoloi lija Lincoln
Kaylwa. "Se pilaii vnin niiluji;~

Knyiwa esiltdec L.oim aan Kiven showroomissil graniiU,;a. Sit.u on viisikymmenta laiia. On helppo ymmartaa. etta
gran iit.in kauneus on lumonnut. muotoiliian. Kysecss;; on ki,'iunr ......: violelin
kuvioilll" sysin",st" Am"dells. merenhohtoinen Yliimuan vih~ii ja haikiiiscvii spcktroliilli. Viiricn jn kuvioiden
ki rjo on ,wlnva.

hionla.poltlo. hakkaam inen. lohkomincn - luoll/wal huirnia
muunnoks in. Kiillotcltu kivi hehkuu
kllin lasi ja hiotlu sileys hmluu kalcen
oudosli pehmeiiltii. Portaiden, sokke·
Iciden ja veislost.en hannaa ja puna;·
nen gnllli illi ov,,' selviisli v"in graniilin yltsi kiiylto'''pn.

KASI'ITELYT -

KAnWA nauuii yhdistiiessiiiin leikkisyyde n jn lucille lulun minimalismin. LopputuJos. "almis I"ole. on oi""h,,\'u jn tyylikiis. 1'o1asslltuoueitll Kayi"". ei tcc. Konleksl; on tiirkeii. nlllteriaaiin. esineen in
sisiillon merkilykscn kombi naatio.
"los Eero Aamio., 1'"lIotLloli o lisi
pllula. se olisi eri esinc."
Mnrmori on kaikk iali ll ni in ar\'osleltua. eltei mikiiiin muu kivi ole oikein
miliiiin. Se on lllarkkinoitu Italiasso
hyvin. jn man on 1ll0nin Invoin hyoly·
nyl siit.ii. SUOlllessu Idviu[alla loimii yli
70 yrityslii.
"Kjvileollisll us volsi hyvin kulSl1n
grnniilin pariin muotoi lijoiln III yhteislyiikumppaneiln eri p11o[illa maai1111aa".
Knyiw1\ sanoo.
Grnniitli Jiikk11U jo. Scllllusi lime on
csill ii I-I<'isinki Design Week -niiyttelyssii
s)'ksyllii.
MIIQ/oilija. laileell maiMeri Uncol"
Kayilt'u soi /6.5.20171'o,."illllis,Slwmen
mhasloll/.o;maull &1/(11111 ),rilysmhas·
losla 12000 curon apuralum SUl/mal"i·

USia gralljili$la valmislc/lujclI designcsiIIcillell lliiyUC!yo1 ,'olmisiamiSct:II.
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