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tusarlckitohti Samuli Naamanka ko'too voivansa innoittu. pelk" .. mato'iaalisti: aistalta ytsi Paivi Kiurun kanssa A~ ~Ioihin suunnitonuiSla
taidotooksista. joissa on hyidynnetty "_gan kohiniimaa g,aafista betonii.
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Clash-tuoli ei kilpaile massatuotteiden kanssa
amuli

S

~aalllanka ~ihi

see. ettii piUiisi ottaa itsf'aan niskasta kiinni. Ettii
tuokin kohta piUiisi kOrja-

tao Ja tuo. Han kierriiWili

~'11p.:~

ri Espoossa sijaitsevaa. 1930-lu\ulla rakennettua omakotitaloaan

ja kertoo. miHi kaikkea sen l-tlllnostaminen \ielii. \-aatii. Katta on
korotettu ja huikeasti suomalaista puuta hy6c1~lltii\ii laajennusosa
on \'almis, Illutta yhta paljon on
kuulemma kesken.
- Kaikesta on yksityi kohtaiset
suunnitelmat. aika vain ei tahdo

millaan

Tarjolla on mllkilliset kaJl\ia,
Ikeasta ostettua suklaata ja kipoltinen lahimetsasta poimittllja
mustikoita.

riiWm.

Tehdtitin Htssii ja l1)t selvaksi, etta ~aamanka ei todeUakaan

laiskottele. 36-vuotias sisustusarkkitehti on ehtiny1 samuttaa vaikka miUi. Huonekalusuunnittelun
saralta Clash-tuoli 011 heriitHill)t
kiiteWivasti huomiota. samoin
h~inen moncssa maaSsa patentoittl keksintons~i, graafinen betoni
ja siillen Iiittyv[i ulidentyyppinen
betonin varja)'smenetelmki. ~Iyos
hanen panoksensa )'mpanstotaiteilijana on pantu merkille.
- Kaikld kolme O\'at minulIe yhta rakkaita alueita, han sanoo istahdettuaan tyoptiytansa
aareen.

Vanha juttu
Toistaiseksi Samuli :'\aamanku on
kesk:it~1l~1 suunnittelemaan julkiskalllsteita. mutta \1Jonna 200:2
lanseemttu Clash·tuoli ja siihen
kuulu\'a po~1a O\-at plia~11eet
moniin \-ksihiskoteihin. Perheeseen hlllluu Iisaksi klisinojallinen
tuoli. jonka l...u mppaneiksi ovat
pian Iiithlll[issa Clash-jakkara ja
taittopo~1a. ~Iartela-konsemiin

kuuJuvan P.O. Korhosen valmis·
tamat ka1u~teet eh'at ole hahim·
masta palishi, mutta niita ei ole
Naamangan mukaan tarkoitettukaan kilpailemaan massatuottei·
den kanssa.
ltse asiassa Clash on jo \'anha
juttu. Naamanka teld tuotin en·
simmaisen protof)')opin oUessaan
opiskelijavaihdossa Tanskassa
\llonna 1996. Idea I[ihti IiikkeelIe rakenneratkaisun tutkimisesta,
muoto tull \"USta sen jaIkeen.
- Ratkaisin ensin. miten tuolin istuinh'ppi ja jalusta kiinnitetaan toisiinsa ilman n~"i~ liitoksia. Kokoonpano 011 malldol-

SAMULI NAAMANKA
s. 1969 Kiimingissa
KOUlUTUS
Sisustusarkkitehti MA 2000, Taideteollinen korkeakOlilu. Han on kaynyt myos taidekoulua limingassa, opiskellut fysiikkaa Qulun yliopislossa ja graafista
suunnittelua Rovaniemella.
KllPAllUJA JA PAlKINTOJA
• 1. palkinlo, Grand Prix Mobitex
(Clash-tuoli), 2004
1. palkinlo, AQEX Plalinum
(Clash-tuoli),2004
Kunniamaininta Julkisivuteko 2004 -kilpailussa, 2004
• 1. palkinto, Asumisen ja
Rakenlamisen Idea- ja
keksintokilpailu, 2003
1. pal kinta, FX Award, lontoo
(Clash-Iuoli),2003
Jaettu 2, sija Clash-Iuolista
Hlionekalusuunnittelu 2000
-kilpailussa, 2001
URA
Oma suunnittelutoimisto
Reseptori vuodesta 1996
• Graphic Concrete Oy:n
arl director 2002-2004
• Nayttelyarkkitehtuuria. muun muassa
Suomenlinna 250 vuonna 1998 Timo
Sallin kanssa, graafista suunnittelua
APURAHAT
•Taiteen keskustoimikunta, 2005
• Suomen Kulttuurirahasto
• Taiteen keskustoimi
, 2004
• KjaJVuorisen"
napuraha,2003
• Karinja'
ggmanin
sa" ..
raha, 2003
ahelinin rahasto, 1999
nar Backstromin saatio, 2000

!ista ikaan kuin iskemalla osat \'hteen. misUi nimikin juontaa jl1urensa. Tuolit
ovat my-os ri\il}tkett:hia, koska niiss~i on naaras- ja urospuoIi, jin ja jang.
~I uista uusista huonekaluis·
tilan otettuja J...lJ\ia ~a..1.manka voi
ainoastaan \ilauttaa. Xe paljastetaan kokonaisuudessaan Kaapelitehtaalla De ignpartners -tapahtumassa 20.-24. S)~~~lluta.
Tyoskentel)' kodinkalu teidenkin panssa kiinnostaa. mutta se
olisi "k~iytannossa piron hanka·
laa". J\liksi han nun ajattelee?
- \'annaan saan neniJIeni, kun
menen sanOOlaan taIJaista, mutta
jos avaa esimerkiksi 1960-70-lu\1.10 Avotakan, huoOlaa heti. etta
sllomalaiset kodinkalustevalOlistajat ka}1tiv~t sllomalaisia muo·
toilijoita. Tanmtn taus ostehlnll
plW.asiassa ulkomailta valmiita malleja. Olen sita mielta, ethi
suuri osa niista ei kesta aikaa.
i\'aamanka kertoo asettaneensa tm'oitteeksi mahdol·
lisimman ajattoman muo·
toilun. Han kavalltaa kaikkea, mika edes haiskalltaa trendikkaalta.
~

•

I
21, eeratlu

Ii ja siihe uuyta on suunnite
kalusteiksi, muna
a kaytetaan myos moissa yksityiskodeissa.
lJVA MARTELA

Helsing;ss' F,lIkull,n

asuinalueella paasee tu·
tustumaan Samuli Naamangan, Paivi Kiurun,
Eeva Kaisa Berryn ja Merja
Salosen ymparistotaideteokseen Muistijalkia.
Graafinen betoni on suunniteltu erityisesti rakennusten julkisivujen elavoittamiseen ja jasentelyyn, mutta se taipuu myos mielta kiehtoviksi taideteokslksi.
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