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"Minulle kalustesuunnittelu on taidemuoto"
I
j

•

I
j

~ Samuli Naamangan suunnit
telemia uusia kalu.stetta on esilli
Martelan osastolla Designpart.
ners.tapahtumassa Kaapeliteh
lulla (Tallberginkalu 1) yielil
tinaan klo 13-23 ja huornenna
klo 11-,8.

kiksi tanskalaisilta yrityksilCi,
jow todella osaavat myynnin.
Eri yritykset tekeviit yhteistya
ta maailman messuilla, eivat
kilpaile keskeniliin."

vaisuudessa. sllomaJaisen huo
nekaluteollisuus on yha vah
vasti varjon puolella. V4i.kka
Suomessa on paljon hyviii
nuona. muotoilijoita. Naaman
ka sanoo.

'loivon suuresti. etrii loy
dettiiisiin yritriijia. jotka osaisi
vat oikeasti vieda. suomalaisra
huonekalua. Olen erittiiln iloi
nen saadessani toimia 5uoma
laisen huonekaluyrityksen
kanssa.·'

"Huonekalujen myynmssa
voitaistin ottaa oppia esimer-

los graafisen betonin koh
dalla on valoisat nilkymilt tule-

odottaa tulevaisuudessa laajoja
marklrinoita myos ulkomailla.
siUa vastaavanlaista tekniikkaa
el ole olemassa. Menetelmalla
onkin laaja patentti maailmalla.

Naamangan mukaan kysely
jii rulee ulkomailta kovao luo
bn arkkitehdeilta viikoittain.
Yksi kiinnostunut on newyor
kilainen uudenlaisia hotelli
konsepteja suunnitteleva toi
misto.

Samuli Naamangan kehittimaa graafista betonia kiytettiin ensimmaisen kerran Arabianrannan kerrostalossa.

Pilottikohde oli kerrostalo
Arabiannnnassa. Talon portti
kongiin ja porrashuoneisiin to
teutettiin alueen historiaan ja
luontoon liittyvia erivarisili
graafisia kuvia, jotka Naaman
ka suunnitteli Paivi Kiurun
kaossa.

Menetelmaa on kaytetty
myos muun rnuassa Fallkullas
sa Brunow &. Maunulan suun
nittelemassa kerrostalossa.

"Nyt on putkessa noin 50 eri
kohdetta". Naamanka kertoo.

Graafiselle betonille voi

Huonekalujen suunnittelulta
on vienyt aiku myos Naaman
gao kehitCimil graalinen betoni
-menetelmli.. Se on tehty tyo
kaluksi arkkitehdeille uuden
laisten julkisivujen tekemiseen
ja kilpailee esimerkiksi tillen ja
teraksen kanssa. Sirii voidaan
kiiytCiil myas erilaisissa tuki
muureissa ja teiden aanivalleis·
sa.

Menetelmilllii betonin pin
taan saadaan painoteknisin
meoetelmin halutunlaisia
graafisia kuvioita.

Naamanka on suunnittelus
saan yhli tinkimiltan kuin pu
heessaan. Hilla eivat kiinnosta
tilaustyat, jossa pyydeliiin
suunnittelemaan mahdollisim
man halpa tuotesarj..

"Minulle k.a1ustesuunnittelu
00 taidemuoto. eli sen taytyy
lahtea omaehtoisesta suunnit
telusta. Kun olen suunnitellut
ruoneen. mietin mille firmoil
Ie tarjoao sili. Sillil tavalla pilil
see itseiliin ryydytCiviin loppu
tuloksiin."

Clash-tuolinkin suunnittelu
kiiynnisryi jo kymmenisen
vuotta sinen Tanskassa. jossa
Naamanka oli opiskelijavaib
dossa.

tuotekehitysvaihetta ennen
kuin slitii tulee sarjatuotanto
euote". Naa.manka kertoo.

Hallittu ja eleetoo muoro on
ruonut ruolille ulkomailca
useita muotoilupalkintoja. ja
sen ymparille on tulossa tuote
perhe. Siihen kuuluvia kalus
teita ja pari pikkutuolin proto
tyyppia 00 esilla lauantaihin
saakka Kaapelitehtaan Design
parrners-nilyttelyssii.

Clash valittiin myas pohjois
maisen paviljongin tuoliksi Ex
po 2005 -maailmannilyttelyyn
lapaniin, tanskalaisarkkitehdin
ehdotuksesta.

han on erikoistunut myos 5i
sustus-, nayttely- ja ymparis
tosuunnitteluun seka vaikuttaa
graafisen suunnittelun alalla".
raati totesi.

Naamanka sai lillil viikolla
myas Avotakka-Iehden Habita
re-stipendin. 5 000 euroa.

Clash-tuolin uusimmassa ver
siossa on kasinojal

Asumisen ja Rakentamisen Idea·
ja keksinlokilpailun 2003.
~ Sisustusarkkitehdil SIO:n
valitsema Vuoden huonekalu·
suunnittelija 2005.
..... Avotakan Habttare-stipendi
2005. HS

Ensimmainen SamuH Naa
mangan tuotantoon tuUm tuo
Ii oli Martela-konsemiin kuu
luvalle P. O. Korhoselle pari
vuotta sitten valmiseunut
Clash. Pikkutuolin istuinkuppi
ja jalusta on kiinniteny toisiin
sa ilman nakyvia liitoksia.

"Suunnittelu lahtee yleensii
rakenneratkaisusta ja vaatii
monesti aika pitkajiinnitteistii

OTOI

~ Vuoden huonekalusuunnittelija Samuli Naamanka
on myos graafisen betonin kehittajii

Samuli
Naamanka
~ Syntynyt '969, opiskellut
Rovaniemella graafista suunnit·
telua ja Taideteollisessa korkea
koulussa tila· ja kalustesuunnit
tdua. Sisustusarkkitehti 2000.

..... Oma suunnittelutoimisto
Reseptori vuodesta 1996.
..... Erikoistunut tuotesuunnitte
lun ohella sisustus· ja ymparis.
tOsuunnitteluun.
~ Naa""ngan P. O. Korhoselle
suunnittelema Clash-tuoli on
saanut useita palkintoja, mm. FX
Awardin lontoossa 2003, Grand
Prix Mobitexin 2004 j. ADEX
P1atinumin Yhdysvalloissa.
~ Naamangan kehitCimi gra.fi.
sen betonin kuviointitekniikka
sai Vuoden julkisivupalkinto
2004 ·kunniamaininnan. Hanen
toinen betonikeksintonsa, ns.
sateenkaaripigmentin siirtimi·
nen puhdasvalupintaan voitti

III- "Olen sira mieltii, ettei me
nuorer suunnittelijat aUa. yh~

tam sen huonompia kuin Le
Corbusier t1.i Alvar Aalto tai
kuka tahansa mestari. Kyllil me
paa,staan samaan. jos vaan ha
lutaan. se on meistii itsestiim
me kiinni". Samuli Naaman
ka (5. 1969) sanoo.

Kun Sisustusarkkitehdit SIO
valitsi Naamangan tiisraina
Vuoden huonekalusuunnitteli
jaksi, perusteluna ali, etta ha
nen lahjakkuutensa nilkyy ra
joja rikkovassa suunnittelu
tyossa eri osa-alueilla.

'luotesuunninelun oheUa
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