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Gunnar Vesterling

Lyhyt kirjoitussarja pitkästä

ajanjaksos t:a, alkaa olla päätöksessään.

On tullut edetyksi Konstantinuksen

ajast.t. nykyp2iivään. Vaikka läpikäynti

tulilyhdystä kylmäsädelamppuun ja

valokuitnnn käsittää noin 1700 vuotta,

on se mikroaika suuriin asioihin verrat-

taessa. Varsin uskomaton kehitysjakso

on kuitenkin tullut käsitellyksi, varsinkin

sen viimeiset 70 vuotta, tosin vain näin

katutason historioitsijan näkökulmasta. Kobdeualaisimet 1997

Nvr<vMIJoTotLIJ TEoTuNEN MuoTotLIJ ?

f lhf n iysrihdin :tlkacssani kclitä rincis-
I to:r spottikaudesta, joka antakoon, syys-

täkin. aiheen otsikon toiseen saneen. Seu-
ratessani viime aikojen alan käyttäi2ikunnalle
osoitettuja kirjoituksia. heille iotka etsivät va-
laisimia jokapriiväiseen käyttöönsä, ja tutus-
tuess'lni kar,tpan tarjontaan, pisti silmään lu-
kr-risa mäiirä eri versioita kylmäsädelampulle
sovellettuna. Vä:irin käytettynä, ja suositeltu-
nakin, pahempaa häikäisijäzi tr-rskin löytyy.
Oleskelutilojen, jopa makuutilojen, riippr-n-i-
na kaapeiir.irityksinä, yksitt2iisinä val:risimina,
Lrpotettuina keittiitn kaapistoihin jne. Mlluta-
ma r.uosi takaperin Tampereen AsuntomessLl-
jen nykyasunnon keittiössä työtason kiiltävä
rrlrsta marmori ja tar-tstaseinän kiillotettLl te-
räsointzr muodostivat seilzrisen koclin inf-ernaa-
1ikåbinetrn, että tilasszt työskentelerrää saattaa
rasittaa särkevän pään lisäksi tärisevä käsi!

f-.f 1.villä v..rlonlähteillä voi tehclä myös hy-
I Iviä vrlaistusratkaisula. Tulenkin otsikon
aiheeseen. KzLupan olevia laitteita, paperipus-
seja, helikopterin ja kattovalaisimen yhdistel-
rniä, joiden sisään on pantlt "polttimo" ja mLLi-

ta hirvityksiä on kaupat .v.åardlla^n. Lehdistä
saattaa kiinnostunut saacla infoa: "Samlnutet-
tuna valaisin muuttuu veistokseksi, graafiseksi
taideteokseksi. Valon sytyttäminen nykäisee
verkon hengittämään." (Sanatarkka lainaus).
Kun tietoa imee pari kolmesataatuhatta siimä-
paria ja. heistä kymmenenkintuhatta harkitsee
valaistr-rksensa uusimista tai peräti ensihan-
kintaa, saatetaan kyllä joutua Tampereen keit-
tiöhenkilön tilanteeseen. uushankinta ei toimi
ja, paatå särkee.

rf uttrstuttrcssa lähemmin nykymuotoili-
I joiden suunnittelemiin tuotteisiin, joku-

han ne kaupan hyllylläkin olevat on suunnitel-
lut, ja uutuusnäyttelyihin sekä alan selostuk-
siin lehdistössä. tuntuu siltä. ettei tuotetta ole

massam)ryntiin, lue s'.rrjatyönä valmistettavaksi
ajateltukaan. Toki hywin sr:unniteltu yksittäistuo
te viehättää silmää, ia saattaa jopa toimiakin,
mutta olisiko perää ajatuksessa: yksikertaistr,
ihrnisen nrikemistc,i varten suunniteltua sisus-
tusvalaisinta ei näy vaiikoimissa siksi, ettei
riirr2ivän yksityiskohtaista tutkimusta käyttö-
olosuhteista ja perustarpeesta tel-rdä. Satnoin
n-ruotoilijan la tekiiän yhteistyö saattaisi syn-
nyttää rakenteesta sellaisen, että se kelpaisi
myös nykytekniikalla valuistettzrvaksi.

f aidan lLhcstl ä asi:tn yclintä. LJskon, että
I nykypiivän rruoloilijet r alai:ttrsalalh kyl-

lä hah-ravat tehdä valaisimia mgrtäväksi, eik'"i
vain näyttelyesineiksi, ja tietävät tctsiasian, että
valaistuslaitteen tulee, paitsi sisältää valon-
lähteen, myös olla valoteknisesti hywä ja teol-
lisesti kohtr-ruhintaan valmistettavissa. Nykyei-
kainen valmistus etenee tietokoneohjatun
puristimen ehdoilla, en:i2i ei synny hedelmäl-
iistä yhteistyötä muotoilijan ja amnattrtekijän
vä1i11ä. Sr-rrullistzr mutta paljolti totta. On toki
myönnettävä myös teollisen valmistuksen vaa-
teet. Tuotteen tulee o11a mylrtävissä eli hinnal-
taan kohtuullinen ja laadultaan hyväksyttävä.
Olen todennut kuvaatnani yhteistyön yhä tuot-
taneen loistavia tuloksia. Kiitettävästi muotoil-
tuja ja koneellisesti valmistettr,rja, nykyteknii-
kalla, tuhansin sarjoin, - ja hyviä valaisimia!

\ / ielä toivormrs h1wän valaistuksen suun-
V nitteliioille. Vanhainkotiin sellainen luku-

nurkkaus, jossa lukseja löyt1ry mulltama tr,rhat.

Heikkönäköisetkin voisivat päivä1el-itien alioi-
ta lukea, ja se valokylpl.uutur-rs, saattaisiko
vaikuttaa vanhaan niin piristävästi, että yltyisi
vaikka nipistelemään ...

Sari a "Hcintäräst ä b ciikåisyib in " pciättyy.
Kirloittaja on Tborn C)rno O.y:n eldk-
keelle siinynyt markkinointiiohta.ia.
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