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Keto-orvokki – kahvipöydän
uusi klassikko
Tänä vuonna vietetään taiteilija Birger Kaipiaisen 100-vuotisjuhlaa.
Arabia kunnioittaa pitkäaikaisen keramiikkataiteilijansa juhlavuotta
lanseeraamalla Paratiisi-astiaston keto-orvokein koristettuna.

Paratiisi-astiaston uuden Keto-orvokkikuosin on suunnitellut Heikki Orvola.
Kuvion inspiraatio on peräisin Birger
Kaipiaisen rakkaudesta orvokkeihin ja
runsaisiin kuvioihin. ”Minä vihaan
yksitoikkoisuutta ja pelkistämistä. Ja ne,
jotka pelkistävät, vihaavat minua”, on
Birger Kaipiainen sanonut.

Paratiisi-astiaston uutuus on
kolmikerroksinen tarjoiluvati. Näyttävän
tarjoiluvadin ylin kerros on kuvioitu
kokonaan keto-orvokein, alimmissa
kerroksissa kukkaset kiertävät
tarjoiluastioiden reunoilla. Sarjaan on
lisätty myös kahvikuppi vateineen, muki ja
kulho.

Ominaiseen tapaansa rönsyilevät ketoorvokit esiintyvät Paratiisi-sarjan
seitsemässä osassa. Keto-orvokki on
kuosina paratiisimaisen runsas, mutta
kuvioiden valkoinen pohja helpottaa osien
yhdistelemistä muihin Arabian
astiasarjoihin.

Reunakoristeisia lautasia saa kahdessa
koossa. Yksikin keto-orvokein koristettu
osa tuo kattaukseen väriä ja perinteikästä
juhlan tuntua.

Valkoinen Arabia-lautanen on koristettu
Kaipiaisen Paratiisi-astiastosta tutuilla
mustaviinimarjatertuilla kauniisti
kohokuvioituna. Lautanen sopii tarjoiluun
ja tyylikkäänä katseenvangitsijana
moneen Arabian sarjan astioilla katettuun
pöytään, myös katelautaseksi.

Muotoilijat Kaipiainen ja Orvola:
Professori Birger Kaipiainen (1915-1988)
oli Suomen tunnetuimpia
keramiikkataiteilijoita. Kaipiaisen töille
tyypillisiä olivat tyylitellyt luontoaiheet,
etenkin kuovi ja orvokki. Hänen
tunnetuimpia töitään on Arabian
toteuttama Paratiisi-astiasto vuodelta
1969. Suurimman osan 50-vuotisesta
urastaan hän toimi Arabian taideosastolla.
Kaipiaisen värikylläinen, runsas ja
samalla hienostunut taide sai aikalaiset
kutsumaan häntä keramiikan ruhtinaaksi
ja koristelijoiden kuninkaaksi.
Professori Heikki Orvola (s. 1943) on
toiminut Arabian taideosastolla vuodesta
1987 lähtien. Hän on erikoistunut
teolliseen sarjatuotantoon, jonka
tuloksena on syntynyt useita rakastettuja
astiasarjoja. Tunnetuimpia niistä ovat
Moreeni, Illusia, Lumi ja 24h. Orvola on
saanut lukuisia merkittäviä palkintoja,
kuten Kaj Franck –muotoilupalkinnon, Pro
Finlandia –mitalin ja Design Plus –
palkinnon.

Tuote- ja suositushintatiedot

Keto-orvokki lautanen 26 cm,
SVH 40,10 €

Keto-orvokki lautanen 21 cm,
SVH 33,00 €

Keto-orvokki kulho 17 cm,
SVH 37,10 €

Keto-orvokki muki 0,24 l,
SVH 22,00 €

Keto-orvokki kuppi 0,18 l,
SVH 21,50 €

Keto-orvokki vati 14 cm,
SVH 17,90 €

Keto-orvokki kolmikerrosvati,
SVH 130,00 €

Arabia-lautanen 30 cm,
SVH 43,00 €
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