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T ämänkertaisen teeman ja seminaarin puhujat oli valin-
nut sisustusarkkitehti, professori Simo Heikkilä, joka toi-
mi myös tapahtuman puheenjohtajana.

– Muotoilijan on tehtävä valintoja kahden vaihtoehdon vä-
lillä: sopiiko toimeksiantoon minimaalisuus, vai onko tämä 
oiva tilaisuus kokeilla jotain maksimaalista? Onko suunnitte-
lussani yhä sijaa taiteelle, vai annanko periksi kaupallisuudelle 
ja vau-vaikutuksen tavoittelulle? Onko suunnittelemallani 

Maksimalismi kohtasi  
minimalismin
Jyväskylän Alvar Aalto -designseminaarissa pohdittiin 
tänä vuonna suunnittelun laatua. Syntyykö se noudat-
tamalla maksimaalisuutta vai minimaalisuutta vai ken-
ties niitä yhdistämällä?

tuotteella pitkä elinkaari, vai tuleeko siitä vain lisää hankalasti 
käsiteltävää jätettä, Heikkilä pohti.

Seminaarissa puhuivat sisustusarkkitehti Jouko Järvisalo, 
graafinen suunnittelija ja kuvittaja Aimo Katajamäki, sisustus-
arkkitehti Päivi Meuronen ja yrittäjä Johanna Vuorio. Kan-
sainvälisyyttä seminaariin toivat ruotsalainen muotoilija Jo-
nas Bohlin, hollantilainen muotoilija Richard Hutten, englan-
tilainen muotoilija Max Lamb, hollantilainen yrittäjä Hans 
Lensvelt, tanskalainen muotoilija Cecilie Manz ja japanilainen 
valaistussuunnittelija Kaoru Mende.

Muotoilijapuheenvuoroista jäivät parhaiten mieleen tans-
kalainen Cecilie Manz ja englantilainen Max Lamb. Näiden lah-
jakkaiden suunnittelijoiden muotoilufilosofia poikkesi toisis-
taan suuresti. Muista alan toimijoista vaikutuksen teki toimi-

Vierailu Alvar Aallon Muuratsalon koetalolla.

Muotoilija Cecilie Manz (vas.) ja Nikarin toimitus-
johtaja Johanna Vuorio. 

Seminaarin yleistunnelma oli leppoisa. 
Kahvitauoilla Jyväskylän kaupunginteatterin 
lämpiössä solmittiin uusia tuttavuuksia.

Max Lambin muotoilussa käsillä ja 
käsityötaidoilla on suuri merkitys.
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tusjohtaja Johanna Vuorio, joka esitteli huonekaluvalmistaja 
Nikari Oy:n tarinan. Kotimainen yritys vaalii käsityötaitoa, laa-
tua ja kestävää kehitystä.

Funktionaalisuus muotoilun lähtökohtana
Tanskan johtaviin tuote- ja huonekalumuotoilijoihin kuuluva 
Cecilie Manz, 44, esitteli seminaarissa laajan yleiskatsauksen 
suunnittelemistaan esineistä ja kertoi muotoiluperiaatteis-
taan. Hän korostaa suunnittelussaan funktionaalisuutta, min-
kä lisäksi tuotteella pitää olla oma luonne, josta sen tunnistaa. 
Manz pyrkii työssään yksinkertaisuuteen ja selkeyteen, mikä 
ei aina ole helppoa.

– Etsimme usein minimaalista, mutta toisaalta ihailemme 
maksimaalista. Minä rakastan esineitä ja samalla vihaan niitä. 
Olen luonteeltani keräilijä: minulla on esimerkiksi 23 teekup-
pia. Ne ovat kauniita ja saan niistä iloa. Maailma on jo täynnä 
tavaroita, joten mikäli uusia suunnitellaan, niiden tulee olla 
käytännöllisiä, esteettisiä ja laadukkaita. Jos suunnittelen tuo-
lin, siinä täytyy voida istua mukavasti.

Suomi on muotoilijalle tuttu maa jo 1990-luvun lopulta, jol-
loin hän opiskeli huonekalumuotoilua ja tuotesuunnittelua 

TaiKissa ja työskenteli puolisen vuotta sisustusarkkitehti Yrjö 
Wiherheimon toimistossa. Hän on ollut puhujana Aalto-semi-
naarissa myös vuonna 2003.

Ihmisen kosketus ylevöittää materiaalin
Britannian kiinnostavimpiin muotoilijoihin kuuluva Max 
Lamb, 35, arvostaa suuresti luonnonmateriaaleja, kuten ki-
veä, puuta ja kuparia. Hän pyrkii käyttämään niitä teoksissaan 
säästeliäästi ja luontoa kunnioittaen.

– Haluan, että valmiissa esineessä näkyy totuus siinä käyte-
tystä materiaalista ja valmistusprosessista. Pyrin työssäni tuo-
maan esiin materiaalien kauneuden esimerkiksi hiomalla tai 
kiillottamalla hienovaraisesti kiven pintaa. 

Lamb rakastaa vastakohtia, joten hänen muotoilussaan 
maksimaalisuus kohtaa minimaalisuuden jatkuvasti. Hänen 
monipuolisesta muotokielestään löytyy viittauksia niin mui-
naisiin kulttuureihin, skandinaaviseen minimalismiin, barokin 
mahtipontisuuteen kuin robustiin talonpoikaistyyliinkin. Hän 
yhdistelee työssään perinteisiä käsityötaitoja ja valmistus-
tapoja uusimpaan tekniikkaan.

– Tavoitteenani on, että ihmisen kosketus ylevöittää mate-
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Seminaarin iltajuhla, Jyväskylän kaupungin vastaanotto, 
pidettiin Alvar Aalto -museossa.

Brittimuotoilija Max Lamb kertoi ajatuksiaan 
istumisesta ja tuolien suunnittelusta.

Japanilainen Kaoru Mende esitteli 
Aasiassa toteuttamiaan valaistus-
suunnitelmia.

Seminaari pidettiin Jyväskylän kaupungin-
teatterissa. Edessä Simo Heikkilä.

Opiskelija Juhamatti Leppänen (keskellä vas.) esitteli 
muotoilija Max Lambille tämän suunnitelmien pohjalta 
toteuttamansa hyllyt.

▼
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riaalin – esineen arvo ei perustu enää materiaaliin vaan muo-
toiluun. Tästähän muotoilussa juuri on kyse, lisäarvon tuotta-
misesta, Lamb pohti.

Alvar Aallon ja Nikarin yhteistyö
Puuseppä Kari Virtasen vuonna 1967 Pohjanmaalle perusta-
man Nikari Oy:n toiminta-ajatus on pysynyt samana koko sen 
historian ajan. Yritys valmistaa edelleen korkealaatuisia puu-
huonekaluja ekologisuutta noudattaen. Nikarin muotokieli on 
niukkaeleistä ja ajatonta. Maksimaalisuutta sen sijaan edustaa 
työn, detaljien ja materiaalien laatu, josta ei tingitä.

– Korkealaatuisesta materiaalista huolellisesti tehty puu-
huonekalu kestää vuosikymmenestä toiseen ja vanhenee kau-
niisti, totesi Nikarin nykyinen toimitusjohtaja Johanna Vuorio.

Kari Virtanen teki vuosikausia yhteistyötä Alvar Aallon ja 
tämän toimiston kanssa. Nikari valmisti muun muassa puiset 
osat Seinäjoen Lakeuden Risti -kirkkoon. Aalto arvosti taitavia 
käsityöläisiä ja teki mielellään yhteistyötä heidän kanssaan.

Nikari puolestaan halusi kunnioittaa Aaltoa valmistamalla 
rajoitetun erän Aallon suunnittelemaa tarjotinta Artekin 
80-vuotisjuhlan kunniaksi. Koivurunkoinen ja laminaattipin-
tainen tarjotin nimettiin Arte Alvariksi.

Kenelle seminaari jatkossa suunnataan?
Kansainvälinen Alvar Aalto -muotoiluseminaari on järjestetty 
Jyväskylässä vuodesta 1995 lähtien joka kolmas vuosi. Huone-
kalu- ja tuotesuunnittelulla oli tämänkertaisessa seminaarissa 
suuri painoarvo. Tänä päivänä muotoilusta yhä suurempi osa 
on kuitenkin aineetonta.

Esineiden ohella tapahtumassa olisikin voitu esitellä esi-

merkkejä palvelumuotoilusta tai digitaalisesta muotoilusta. 
Digitaalista muotoilua edustaa muun muassa suomalainen 
Lucify-sovellus, joka tekee suuresta määrästä tilastotietoa hel-
pommin ymmärrettävää datavisualisoinnin keinoin. Lucify-so-
vellus yhdistettynä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n tarjoamaan 
dataan näyttää esimerkiksi sen, miten pakolaisvirrat siirtyvät 
maasta toiseen.

Myös valaistussuunnittelu oli ohjelmassa mukana, mutta 
valaistusguru Kaoru Menden vaikuttava esitys oli koko semi-
naarin viimeisenä, joten osa osallistujista oli jo ehtinyt lähteä.

Näkökulman laajentaminen muille toimi- ja tutkimusaloille 
voisi tuoda tapahtumaan uusia osallistujia. Puhujaksi voitai-
siin pyytää esimerkiksi kuluttamiseen erikoistunutta sosiolo-
gia, jolloin muotoilua tarkasteltaisiin kuluttamisen, sosiaalisen 
erottautumisen tai maun näkökulmasta. Sosiaalipsykologi 
puolestaan voisi pohtia muotoilua tarpeiden tyydyttämisen 
kannalta.

Muotoilu, kuten arkkitehtuurikin, koskettaa kaikkia, joten 
sitä on hyvä tarkastella monesta näkökulmasta.

Minnamaria Koskela

Lisätietoa seminaarista: www.alvaraaltodesignseminar.fi

Maximal Minimal -näyttely 
Keski-Suomen museossa 2.10.2016 asti. 

Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 11–18. 
Lisätietoa näyttelystä: 

www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo

ETSIMME USEIN MINIMAALISTA, 
MUTTA TOISAALTA IHAILEMME 
MAKSIMAALISTA. MINÄ RAKASTAN 
ESINEITÄ JA SAMALLA VIHAAN 
NIITÄ.

– CECILIE MANZ

Tanskalainen muotoilija Cecilie Manz ja  
seminaarin puheenjohtaja Simo Heikkilä.

http://www.alvaraaltodesignseminar.fi
http://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo

