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Milano 2013: Disainis 
on lapseMeelsust
TeksT: Aili ErmEl || FoTod: TooTjAd

9.−14. aprillini toimus 52. Milano disaininä-
dal ja mööblimess I Saloni 2013, mis ühen-
das seekord mööbli- ja tootedisaini, valgustite 
väljapaneku Euroluce, büroosisustuse messi  
Uffici ja noorte disainerite ala SaloneSatellite, 
millest üllatavaim ja suurejoonelisim oli just 
Euroluce valgustite väljapanek. Sel aastal tor-
kas messil silma enam lapsemeelsust, huumo-
rit ja hubasust.

Looduslikud materjalid ja taaskasutus
Erilist tähelepanu pöörati looduslikele mater-
jalidele, nagu puit. Ka plast ei ole kuhugi ka-
dunud − kui seda taaskasutada, on see samuti  
säästlik materjal. Mainekas Itaalia mööbli-
tootja Porada on välja kuulutanud disaini- 
auhinna uuenduslikule kontseptsioonile, mil-
les puidukasutus on esikohal. porada.it

Pehmed vormid, pastelsed värvid
Messil torkasid sel aastal enam silma pehmed 
ja suured vormid, palju oli näha ka ringi ja ke-
ravormi kasutamist. Elevust tekitas pehme 
vormiga Edra uus ülisuur pilvemustriga dii-
van Standard, disainer Francesco Binfaré. Dii-
vani idee lähtus kontseptsioonist, kas on või-
malik vormida pilvi?

Mitmefunktsioonilisus
Tähelepanu oli pööratud toodete mitme-

funktsioonilisusele. Näitena võib välja tuua 
Karim Rashidi disainitud lustaka esikupeeg-
li Oskari, mis on nii nagi kui ka avatud sah-
tel võtmete, telefoni ja rahakoti hoidmiseks 
(tootja B-Line). Niisamuti on mitmeotstarbe-
line Philippe Starcki loodud uus diivan My 
World firmale Cassina. Diivanist saab koduse 
elu saar, kus saab töötada, süüa ja lugeda (cas-
sina.com).

Mitmefunktsioonilised on ka Nendo disai-
nitud peegel-tool Mirror Chair – Mirror Stool, 
tootja Glas, ja Pierro Lissoni disainitud tugi-
tool-laud Rodwood, tootja Living Divani. Mit-
meotstarbelisus väljendub ka materjalide ka-
sutuses. Plastmööbel sobib hästi tuppa mõne 
erksa värvilaiguna (B-Line), nii nagu sobib ka 
tiikpuust stiilne õuemööbel (Roda, Emu) nii 
terrassile kui ka elutuppa, eriti kui on tegemist 
suvemajaga.
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1. Läbikumavad linase tekstiili kihid kata-
vad õrna valgustit Nuno. (Nuno tähendab 
jaapani keeles tekstiili.) soe ja mahe valgus 
toob esile kanga tekstuuri ja väljendab di-
saineri austust looduslike materjalide vastu. 
disain Nendo. Tootja Vibia. vibia.com.  
salong Moodne Valgustus. valgustus.ee, 
valgusveeb.ee
2. Riidenagi song on inspireeritud muusi-
kast ja nootidest. kaheksa nagi, mis on nagu 
noodid, saab keerata ümber telje. disain 
Lievore Altherr Molina. Tootja Arper.  
arper.com. salong In Galerii. ingalerii.ee
3. Raamaturiiul Booken, mis muudab 
arusaama traditsioonilisest riiulist. disain 
Raw edges. Tootja Lema. lemamobili.com. 
salong @home. athome.ee
4. kartelli meeliköitvas messiboksis 
esitleti Philippe starcki uut plastlaudade 
ja -toolide perekonda Aunt ning Uncle. 

Polükarbonaadist sohva Uncle Jack. Tootja 
kartell. kartell.com. Inspira. inspira.ee
5. kerilauast inspiratsiooni saanud valgusti 
Arianna mõjub meilegi tuttavalt. disain 
Baldessari. Valgusallikas luminofoor. 
Läbimõõt max 950 mm, min 160 mm. 
Tootja Pallucco. pallucco.com. eestis müüb 
Inspira. inspira.ee
6. seenekujulised põranda-, laua- ja laeval-
gustid Cheshire annavad pehmet ühtlast 
valgust. disain Gamfratesi. Materjalid 
polükarbonaat ja metall. Tootja Fontana 
Arte. Lampard. lampard.ee
7. Uus elegantne rippvalgusti Reverse on 
plisseeritud puuvillase kupliga. Läbimõõdud 
60 × 18 cm ja 80 × 24 cm. disainer Paolo 
Grasselli. Tootja Modo luce. modoluce.com.  
Tulekuma. tulekuma.ee
8. Ümmargune tumba Giro läbimõõtudega 
70, 88 ja 114 cm. disain Claesson koivisto 

Rune. Tootja Casamania. casamania.com. 
eestis müüb InGalerii. ingalerii.ee
9. sebastian Herkner täiendas klaasist ja 
metallist kohvilaudade kollektsiooni Bell uue 
lauaga. Tootja ClassiCon. classicon.com
10. karastatud klaasist tasapinnaga  
(12 mm) söögilaud GHeo toetub pähkli- 
puust kerajalale, mis asub metallalusel. 
disainer e. Missaglia. Tootja Porada.  
porada.it. emerante. emerante.ee
11. Naturaalsest nahast kattega pehmed ist-
med Anomaly, Rootsi disainifirmalt Front, 
on lustakad ja pilkupüüdvad, nagu oleksid 
elus ja hakkaksid kohe astuma. Tootja 
MoRoso. moroso.com. salong dectona, 
dekoor. dectona.ee, dekoor.ee
12. erksavärvilised mugavad polükarbo-
naadist toolid Gemma on naiseliku nime ja 
nurgelise vormiga. disainer karim Rashid. 
Tootja B-Line. b-line.it
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13. Imposantse ja suuremõõtmelise arhi-
tektuurse vormiga rippvalgusti (Led) Aria. 
disain Zaha Hadid. Tootja slamp.  
slamp.com. eestis müüb Moodne 
Valgustus. valgustus.ee, valgusveeb.ee
14. Mitmefunktsiooniline esikupeegel 
oskar, mis on ka nagi ja riiul asjade käest 
panemiseks. disainer karim Rashid. Tootja 
B-Line. b-line.it
15. Võluv lauavalgusti empatia sündis 
klaasipuhumise ja Led-tehnoloogia ühen-

damise tulemusena. disainerid Carlotta 
de Bevilacqua ja Paola di Arianello. Tootja 
Artemide. artemide.com. eestis müüb 
emerante sisustus. emerante.ee
16. Polsterdatud kapiuksed iseloomustavad 
Gervasoni uut kollektsiooni Brick 67, ja 68. 
disainer Paola Navone. gervasoni.it. eestis 
müüb Ingalerii. ingalerii.ee
17. Istuks nagu pilve peal! edra uus ülisuur ja 
mugav diivan standard pakub seda tunnet. 
disainer Francesco Binfaré. 3d-kangas 

Nuvola on kaetud pilvemustriga. edra.com
18. Väljast rangelt geomeetriline ja seest 
naiselikult pehme. elegantse tugitooli 
Clarissa Hood kõrge seljatugi embab 
istujat. disainer Patricia Urquiola. Tootja 
Moroso. moroso.com. ka Moroso messi-
paviljoni oli kujundanud Patricia Urquiola. 
eestis müüb dectona. dectona.ee
19. Mahukas ja mõnus diivan Pleasure Up 
ja diivanilaud Gispy. Tootja Flexform. flex-
form.it. eestis müüb dekoor. dekoor.ee
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