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Kuinka pieni voi olla iso? Kompaktia asumista
Artekin tapaan
Artek esittelee Salone del Mobile 2018 -messuilla Compact Living -installaation, joka tutkii urbaanin
asumisen haastetta: tilanpuutetta.
Artek osoittaa alle 10 m²:n näyttelytilassa, että sekä Artekin klassikot että uutuudet ovat
monikäyttöisiä ja pienessä tilassa mittasuhteiltaan tehokkaita. Installaatio kertoo, että hyvin
rajoitetunkin tilan voi kalustaa kauniisti ja älykkäästi moneen eri tarkoitukseen.
Installaatiossa Artekin huonekaluja ja valaisimia esitellään painovoimaa uhmaavina yhdistelminä,
joissa tuodaan esille tuotteiden monikäyttöisyyttä ja esteettisyyttä. ”Kuinka pieni voi olla iso?”
lähestyy leikkisästi vakavaa aihetta ja tarjoaa oivaltavia ratkaisuja urbaaniin tilanpuutteeseen ja
pieneneviin asuntoihin. Kompaktin asumisen haaste, olipa kyse valitusta tai pakon sanelemasta
elämäntyylistä, oli alusta alkaen lähellä myös Artekin perustajien Aino ja Alvar Aallon sydämiä.
Artek valitsi messuilta pienimmän mahdollisen tilan esitelläkseen tuotevalikoimansa tilaa säästäviä
ja tilankäyttöä rikastavia ominaisuuksia. Ronan ja Erwan Bouroullecin suunnittelema Kaariseinähylly työtasolla toimii samaan aikaan kodin säilytysratkaisuna ja työpisteenä; Konstantin
Grcicin Rival-tuoli taas palvelee sekä ruokailu- että työtuolina. Pinottava jakkara 60 toimii istuimena
ja sivupöytänä. Daniel Rybakkenin 124°-peilit rikastavat tilaa näkymillään ja luovat lisätilan tuntua.
Tuotesarjan peilit voidaan joko kiinnittää seinään ja tai asettaa vapaasti tasolle. Rybakkenin Kiilanaulakkosarja taas tarjoaa ratkaisuja eteistiloihin.
Klassikkoja, joilla on kompaktit mittasuhteet

”Kauneus on tarkoituksen ja muodon harmoniaa” – Alvar Aalto, 1928
Älykkäiden ja monikäyttöisten asumisratkaisujen suunnittelu on ollut Artekin filosofian ydin alusta saakka.
Alvar ja Aino Aalto tutkivat monissa projekteissaan mahdollisuuksia yhdistää maksimaalinen tehokkuus ja
minimaalinen tila. Esimerkkeinä voi mainita Helsingin vuoden 1930 taideteollisuusnäyttelyn
”minimiasunnon” ja MIT:n (Massachusetts Institute of Technology) toimeksi antaman Baker House Senior
Dormitory -opiskelija-asuntolan Cambridgessä Yhdysvalloissa vuodelta 1948. Aallot ovat suunnitelleet
monia oivaltavia ratkaisuja pieniin tiloihin, joissa yhdistyvät yksityinen ja yhteisöllinen tilankäyttö, sekä
työskentely ja asuminen. Ratkaisuiden avaimina toimivat muun muassa monikäyttöinen jakkara 60, pinottava
tuoli 68 sekä keskenään suuremmiksi kokonaisuuksiksi yhdisteltävät pyöreät ja suorakulmaiset pöydät.

Tuoteuutisia Salone del Mobile 2018 -messuilla
Kiila-sarja: ratkaisuja eteistiloihin
Norjalaisen Daniel Rybakkenin Artekille suunnittelemassa Kiila-sarjassa sovelletaan Artekille ominaista
suunnittelutapaa: sarjan tuotteissa hyödynnetään samaa, yksinkertaista ja näkyvää liitosta. Se antaa
kalusteille visuaalisesti kiinnostavan ja viehättävän ilmeen, joka ei kuitenkaan ole liian dominoiva. Kiilasarjassa yhdistyy rationaalinen suunnittelu ja toimiva rakenne. Sarjan tuotteet ovat sekä monikäyttöisiä että
kompakteja. Pystynaulakko ja rekki vievät vain vähän tilaa, mutta ne tarjoavat tukevan säilytyspaikan usealle
kerrokselle vaatteita, huiveja ja hattuja. Kiilan muotoisia liitoksia kannattelevat metallitapit toimivat
lisäripustimina.
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