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Saisiko olla kupillinen Iltalaulua?
Arabian astiat luovat, säilyttävät ja jakavat muistoja arjessa ja juhlassa.
Sukupolvien muistoissa iltapala syötiin Fasaani-sarjan sinisiipisten lintujen
seurassa, nyt teehetki vietetään 24h-sarjan uuden Iltalaulu-mukin parissa.
Samaan pöytään Iltalaulun kanssa voidaan kattaa myös Fasaanit – näin
jatkuu Arabian astioiden tarina yli sukupolvien.

Arabian astioita on koristettu linnuilla jo
tuotannon varhaisista vuosista lähtien
joko kuvioiden osana tai taiteilijoiden
uniikkiteosten hahmoina. Sarjaa jatkaa
taiteilija Vincent Bakkum, joka loi Arabialle värikkään lintumaailman elävän rosoisella maalaustekniikallaan.
Linnut ovat aina kiehtoneet Bakkumia.
Arabialle hän halusi tallentaa hämärtyvän
syysillan värittämillä oksilla laulavat mustarastaat. Iltalaulu-kuvioiden oksat myötäilevät kauniisti 24h-sarjan valkoisten astioiden selkeitä muotoja.
"Olen aina ajatellut, että lintuihin ja linnunlauluun liittyy onnellisuutta, jotain taianomaista. Haluan uskoa, että linnut laulavat jostain suuremmasta, että laulun tarkoituksena on muutakin kuin tarve varoittaa tai kutsua luo", Vincent Bakkum kertoo.
Liike antaa astioiden kuvioille eloa. Kun
kuppi pyörähtää matkalla pöydältä huulille, voi nähdä ruskan sävyjen muuttuvan,
ehkä jopa toisen linnun kurkkaavan mukin
vastakkaiselta kyljeltä.
"Poimin kuvioiden sävyt iltaruskosta ja
syksystä, mukana on myös aavistus sini-

sen hetken odotusta. Kulhon ornamenttimainen oksakuvio pyörii vaakasuunnassa, kulhossa ja mukissa liike tapahtuu
pikemminkin ylhäältä alas."
Vincent Bakkum on maalannut oksat ja
linnut tavalla, joka tekee kuviosta rennolla
tavalla modernin. Bakkum luonnosteli
alkuperäiset kuviot tauluiksi, joita syntyikin
parikymmentä kappaletta. Hänelle oli
tärkeää kuvion asemointi eli se, miten
kuvio kietoutuu esineeseen.
"Täytyi ottaa huomioon miltä kuvio näyttää, kun kuppi on pöydällä tai kun sitä
nostaa oikea- tai vasenkätisenä."
Professori Heikki Orvolan suunnittelemaan 24h-sarjaan ilmestyy syksyn uutuutena uusi sävy, rauhallisen siniharmaa
Usva. Usva ja Iltalaulu luovat harmonisen
kokonaisuuden ja yhdistyvät kauniisti
keskenään ja valkoisten osien kanssa.
Valikoimaan palaavat valkoisista osista
iso ja pieni kuppi,teekannu ja kulho.

Vincent Bakkum
Hollannin Sint Pancrasissa syntynyt ja
kasvanut taiteilija Vincent Bakkum
(s.1962) muutti vuonna 1986 Suomeen ja
on luonut taiteilijan uransa täältä käsin.
Itseoppinut taiteilija tunnetaan romanttisena esteetikkona. Hänen vahva kauneuden tajunsa näkyy värikylläisinä ja herkkinä teoksina, joissa toistuvat usein naishahmot tai linnut. Bakkumilla on ollut
lukuisia näyttelyitä mm. Suomessa, Pariisissa ja Lontoossa. 26 Suomen vuoden
jälkeen Bakkum muutti takaisin Hollantiin
vuonna 2012.

Heikki Orvola
Taiteilija Heikki Orvola on suomalaisen
muotoilun nykyvaikuttaja. Orvola on tehnyt melkein koko uransa teollisuuden
palveluksessa, mutta taideteokset ovat
hänelle henkireikä. Alun perin hänen
omaan käyttöönsä suunnittelemat 24hsarjan astiat löysivät sattumien kautta
tiensä Arabian sarjatuotantoon jo vuonna
1996. Design Plus -palkitulla astiastolla
on yhä vahva asema Arabian valikoimassa.

Tuote- ja suositushintatiedot

24h Iltalaulu muki 0,34 l,
svh 17,90 €

24h Iltalaulu kuppi 0,26 l,
svh 13,80 €

24h Iltalaulu kuppi 0,5 l,
svh 19,90 €

24h Iltalaulu kulho 0,5 l,
svh 17,90 €

24h Usva muki 0,34 l,
svh 17,10 €

24h Usva kulho 16 cm,
svh 14,30 €

24h Usva lautanen 20 cm,
svh 14,30 €

24h Usva lautanen 26 cm,
svh 19,10 €

24h Valkoinen kuppi 0,5 l,
svh 18,90 €

24h Valkoinen kuppi 0,5 l svh
18,90€
Vati 20cm svh 13,90 €

24h Valkoinen
Teepannu 1,2 l svh 59 €
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24h Valkoinen kulho 0,5l,
svh 13,90 €

