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Arabian Paratiisi täydentyy
pala palalta – syksyllä
kattaukseen liittyy muki
Arabian rakastettu Paratiisi-sarja täydentyy syksyllä toivotulla uutuudella, sirolla 24 cl mukilla. Birger Kaipiaisen vuonna 1969 suunnittelema klassikkosarja on keräilykohde, joka luo merkityksellisiä hetkiä sukupolvelta
toiselle.

Birger Kaipiaisen Arabialle vuonna 1969
suunnittelema Paratiisi-astiasto on ansainnut klassikon aseman suomalaisissa
kodeissa ja kattauksissa, niin arjessa kuin
juhlapöydässä jo vuosikymmenten ajan.
Syksyllä 2016 Arabia tuo sarjaan uuden
toivotun osan, 24 cl mukin.
Heikki Orvolan muotoilema siro uutuusmuki sopii oivallisesti kaikkiin hetkiin,
joihin Paratiisi kuuluu – yhdessäoloon,
nauttimiseen, tunnelmointiin – viikonlopun
brunssilta iltapäiväkahville ja juhlapöytään.
Sarjaan kuuluu entuudestaan suurempi
35 cl muki sekä 18 ja 28 cl kupit. Uutuusmukin 24 senttilitran vetoisuus on oivallinen kahville ja teelle, ja se soveltuu siron
kokonsa ansiosta kauniisti myös juhlavampaan kattaukseen.

Yksikin osa tuo kattaukseen luonnetta
ja tarinaa
Kiehtova Paratiisi-sarja on yksi Arabian
rakastetuimmista klassikoista, joka säilyttää arvonsa ja kulkee sukupolvelta toiselle. Paratiisin tyyli on taiteellisesti rohkeaa
ja suureellista, mikä ilmentää taiteilijan
Birger Kaipiaisen luonnetta.
Kaipiainen oli mieltynyt luontoaiheisiin ja
romanttisen nostalgisiin teemoihin. Paratiisinkin kuvituksessa esiintyvä orvokki oli
yksi taiteilijan tyypillisistä kuva-aiheista.
Paratiisissa näkyy myös Kaipiaisen ainutlaatuinen taito yhdistää värejä.
Sarjan eleetön, mutta vahva muoto yhdistettynä runsaaseen koristeluun ja selkeisiin väreihin tekee Paratiisista ajattoman
ja aina tyylikkään.

Sarja on kiehtova kokonaisuus, jonka osat
toimivat myös yksittäin ja tuovat sellaisenaan mielenkiintoa ja kerroksellisuutta
erilaisiin kattauksiin. Selkeän muodon ja
valkoisen pohjavärin ansiosta Paratiisin
osia on helppo yhdistää myös muihin
astiasarjoihin.

Birger Kaipiainen
Suomen tunnetuimpiin keramiikkataiteilijoihin lukeutuva taiteilija, professori Birger
Kaipiainen (1915–1988) toimi suurimman
osan 50-vuotisesta urastaan Arabian
taideosastolla. Kaipiaisen töille tyypillisiä
ovat tyylitellyt luontoaiheet, etenkin kuovi
ja orvokki. Kaipiaisen värikylläinen, runsas ja samalla hienostunut taide sai aikalaiset kutsumaan häntä "keramiikan ruhtinaaksi" ja "koristelijoiden kuninkaaksi".
Yksi Kaipiaisen tunnetuimpia töitä on
Arabian toteuttama Paratiisi-astiasto
vuodelta 1969.

Tuote- ja suositushintatiedot
Sarjaan kuuluu useita osia, joita on saatavana erikokoisina ja -värisinä; katso www.arabia.fi

Uutuus: Paratiisi-muki 24 cl,
22,00 €

Uutuus: Paratiisi-muki musta,
24 cl, 22,00 €

Uutuus: Paratiisi-muki purppura,
24 cl, 24,50 €

Paratiisi-muki 35 cl,
23,00 €

Paratiisi-kuppi 28 cl,
23,50 €

Paratiisi-kuppi 18 cl,
21,50 €

Tuotteiden toimitukset myymälöihin alkaen 14.8.2016.
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