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nõudekomplekti saab kokku kombineerida neljas
toonis nõudest, mis nii moodustavad laual koos
vaimustava maalähedaste värvitoonide galerii.
Nõud sobivad suurepäraselt maakoju, õue ja
terrassile − neis on kutsuvat looduslähedust,
praktilisust ja võluvat elegantsi.
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VAIDAVA CERAMICS

DENBY

MAA VÄRVIDE
imeline pealetung
Kes meist ei teaks ütlust: elus peab olema värve! Või et mood teeb ringe ja jõuab taas
kunagiste hittide juurde. Pendel on liikunud, ütlevad inglased selle kohta, kui toimuvad suured
muutused. Nüüd on need käes! Kõik maine ja lihtne on moes!

J

Tekst: Riina Luik, kultuuriajakirjanik Fotod: tootjad

ah, praegu on kõik teisiti –
rustikaalne lihtsus koos maa
mahedate värvidega on uus in.
Kulla-karra ja neoonvärvide
poolt kõrvale tõrjutud soojad
maalähedased toonid on enesestmõistetavalt koha sisse võtnud mitte ainult maailma moelavadel,
vaid ka kodusisustuses. On selgelt tunda, et lõputust värvide ja vormimängude uperpallitamisest
on sündinud igati tervitatav „uus tung” – minna
tagasi juurte juurde, nautida lihtsust, hubasust,
õdusust ja loomulikkust.
Näib ka, et uuel Z-põlvkonnal on nutti võtta
eelmiste põlvkondade pärandist parim, timmida
see kõrgtehnoloogia kaasabil viimase vindi peale
ning nautida ja müüa selle tulemi vilju igas maailma nurgas. Vaid pealtnäha on see juurtetus,
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Vaidava Ceramicsi
kauss 0,6 l 11.99 €
2 Vaidava Ceramicsi
kauss 1 l 14.99 €
3 Vaidava Ceramicsi
kauss 2 l 21.99 €
1

tegelikult on neil lihtsalt uued juured, imedes
endasse ahnelt kõiki ehedaid värve ja lõhnu,
miksides seda kõike oma päritolumaa kodutundega. Just see ongi eeldus, et saada globaalseks.
Globaalse loomingu alged on aga alati kusagil
kindlas mullas...

RUSTIKAALSUS PÕHJAMAISES VÕTMES
Põhjamaade disainis – mis tahes valdkonda see
ka ei puudutaks − on alati olemas olnud see miski, mis püüab pilku, tekitab huvi ja mõjub oma
ülimas lihtsuses vastupandamatult šikilt. See on
esemete maitsekus, mida kandes, millega kodu
sisustades ja mida lauale pannes tead kindlalt, et
ei lähe alt, ning lahkuvad külalised ei suuda jätta
küsimata: kust see pärit on? Selles on midagi!
Kuigi lätlasi ei taheta enamasti võtta Põhjamaade

kampa (eks nad ole kõvasti lõuna pool ka), tuleb
tõdeda, et vaid 70 kilomeetri kaugusel Valgast,
väikeses Vaidava külas asuv VAIDAVA CERAMICSi
käsitöökeraamikavabrik on ehe näide sellest, kuidas sugupuu juured ja põlvkondade tugev side
koos uuendusmeelsusega annavad traditsioonilisele käsitööle uue hingamise ning et neis on
karget põhjamaist joont küll ja veel. Ülilihtsa
vormiga kollektsiooni „Maa” lihtsad rustikaalsed
vormid mõjuvad savinõu-puitaluse kombinatsioonis komplektidena lihtsalt ja kaunilt. Soojast punasest savist argised lauanõud on küll koduselt
kurvikad ja isegi toekad, kuid sellegipoolest väga
elegantsed. Kahtlemata õilistavad nõusid omajagu küütlevad glasuuritud sisepinnad. Enam kui
tuhandekraadise kuumuse juures „küpsetatud”
nõud on ülimalt vastupidavad, olles kasutatavad
nii elektri- ja puuküttega kui ka mikrolaineahjus
ning on pestavad nõudepesumasinas.

TAGASI JUURTE JUURDE
Kui eelmainitud Vaidava keraamikakoda tähistab
35 tegutsemisaastat, siis keerates kompassi Inglismaa poole, võtab meid vastu Kesk-Inglismaal
Derbyshire’is juba 1809. aastal asutatud keraamikatehas. William Bourne’i avastatud kvaliteetsed
savileiukohad panid aluse tänaseni tegutsevale
DENBY keraamikatehasele. Olles teinud kaasa
kõik trendid ja klientide maitse-eelistused, on ettevõte sellest hoolimata kujunenud ise tarbekeraamika suunanäitajaks Suurbritannias. Suurest
valgevaimustusest on nemadki tagasi pöördunud
soojade maa-mulla-lehtede toonirikkuste juurde.
Uue trendika kollektsiooni glasuurid on üdini
looduslikud, lähtudes kase-, jalaka-, pähkli- ja
kastanipuu toonidest. Iga sarja „Modern rustic”

1 Denby Studio
Crafti kruus 12.99 €
2 Denby Studio
Crafti kauss 12.99 €
3 Denby Studio Crafti
salatitaldrik 12.99 €

MUST NAGU MULD, TUME NAGU TUHK
Itaalias Veneto maakonnas Trevisos asuv keraamikafirma TOGNANA teeb aga omakorda silmad
ette inglastele – ettevõte on asutatud juba aastal
1775! Kui vähegi olete viitsinud pöörata mõne
eriti kena lauanõu põhja ülespoole, et vaadata,
kus see kaunitar tehtud on, siis on väga tõenäoline, et olete Tognana nõudega kokku puutunud.
Itaallastega pole mõtet vaielda – neil on maitsemeel, mis juhib nad ilmeksimatult õiges suunas
ja leiutab midagi uut ka seal, kus kõik näib olevat
juba leiutatud. Nende uhiuus lauanõudesari
„Vulcania” surub paadunud linlase kontsad täiega maasse, õigemini musta vulkaanituha sisse.
Mitte ainult kollektsioonile tunnusvärviks valitud
must värv, vaid ka faktuurne pind, mis meenutab
sulalaava voolamist alpiaasadel, mõjub provokatiivselt ja üllatavalt. Ütleme nii, et need nõud
nõuavad interjööri, kogenud kokka ja maitsekat
lauakatjat – sest „Vulcania” dikteerib reeglid.
Samas pakub ülirikkaliku nõudevalikuga musta
koloriidiga kollektsioon hiilgavat tausta tõelisele
köögikunstimeistrile – värvidest pakatav mahetoit hiilgab sellel kui ufo sünkmustas taevas! e

TOGNANA
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Tognana alus
33x24 cm 19.99 €
6 Tognana ümar
küpsetusvorm
15 cm 7.90 €
7 Tognana ovaalne
küpsetusvorm
23 cm 9.90 €
8 Tognana ovaalne
küpsetusvorm
23 cm 13.99 €
5
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KASTANID JA ORAVAD
Mis seostuks veel paremini sügisega kui langevad
puulehed pargis ja maapinnale potsavad kastanimunad? See kõik harmoneerub sügisese küpsusega põldudel, aias ja linnapargis ning just sügise
mahedate värvidega seostame kodusoojust ja hubasusust. LEONARDO dekoratiivne maatoonides
kodusari „Castagna by Leonardo” ei jäta tõesti
kedagi külmaks – sarja mitukümmend eriotstarbelist, eri kujuga ja materjalist, kuid värvitoonilt
imeliselt haakuvat toodet on hästi kombineeritavad, kuid mõjuvad ruumis ka iseseisvalt imehästi.
Habras klaas kombineerituna naturaalse puiduga
(küünlavalgustid), tuhm piimjas klaas, mille jalamile oleks justkui muld ja sammal jätnud oma
õrna puudutuse (vaasid, alused, kausid), oravakesed (riputised, küünalajalad, dekoratiivsed vormid) – see kõik kokku annab vaba ja fantaasiarikka mänguruumi kõigile kodusisustajatele,
et kutsuda sügis tuppa.
HINGEGA TEHTUD ASJADE VÕLU
Kui ühe ettevõtte nimi on Hing, siis tähendagu
see muudes keeltes mida iganes – eesti keelt
kõneleja kõrv läheb selle peale kohe kikki.
Hingega tehtud asjad on meie jaoks personaalsuse ja puudutuse mõõtmega, mida masstootmine
iial pakkuda ei suuda.
Kuna Rootsi Lapimaa puhta looduse rüpes
sündinud HING ORGANICSi asutaja on eestlanna
Sofia Grödahl, toob ta meile kauge põhjamaise
karguse ja puhtuse veelgi sammu võrra lähemale.
Hinge käsitööna valminud lõhnaküünalde juures
on kasutatud vaid puhtaid orgaanilisi vahasid ja
õlisid ning kamaluga lõhnavaid ürte: rosmariini,
lavendlit, litšit, patšulit ja apelsini… mmmmõ-
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nus! Tänu ökoloogiliselt ülipuhastele naturaalsetele koostisainetele ja puidust tahile põlevad
küünlad jääke jätmata ning täidavad uneleja
meeled-mõtted vaid positiivsete emotsioonidega.
Alustanud kodukosmeetika, küünalde ja seepidega, kaldus Sofia otsiv vaim aina eksperimenteerima ja katsetama. Neli aastat põnevaid katsetusi,
sadu retsepte, ja vaimustavalt lõhnav tulemus on
nüüd teie ees Kodumaailmas – hingega tehtud
Hing Organicsi kodukosmeetika.

LÕPUKS DESSERT!
Nagu iga korralik pidu, lõpetame meiegi kirsiga
tordil ja selleks on Taani disainifirma QDO disaineri Pernilla Vea topeltseinaga joogiklaaside
kollektsioon, kuhu kuuluvad minisarjad (75, 210
ja 350 ml klaasid) „Puu”, „Tuli”, „Maa”, „Metall”
ja „Vesi”. Need on klaasid, mida tahaks jääda ja
jäädki kauaks vaatama, enne kui tihkad seda ilu
puutuda ja pihku võtta. Kuidas värvid mängivad,
kuidas klaasis vormub ja lööb särama selles oleva
joogi olemus! Maa lainjad vormid, puu eluringid,
tule leekide dünaamika, metalli stoiline soliidsus,
vee vaikne olek – kõik see tundub nii lihtne ja
paneb küsima: halloo, kus te seni olite? Aga
näib, et seni oodati Pernillat, kes selle
meile kandikul ette kannaks.
QDO topeltseinaga
klaaside komplekt
210 ml, 2 tk 19.99 €
9 QDO topeltseinaga
klaaside komplekt
380 ml, 2 tk 24.99 €
10 QDO topeltseinaga klaaside
komplekt 75 ml,
2 tk 16.99 €
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Leonardo vaas Ferrera
35 cm 53.99 €
2 Leonardo korrusalus
Castagna 34.99 €
3 Leonardo orav 13 cm 11.99 €
4 Leonardo teeküünlaalus 6.90 €
5 Hing’i vedelseep kätele
Lemongrass, Lavendel, Juniper &
Pine, Rosmary & Litsea 26.99 €
6 Hing’i kehakreem Lemongrass,
Lavendel, Juniper & Pine, Rosmary
& Litsea 19.99 €
7 Hing’i ruumilõhnastaja
Lemongrass, Lavendel, Juniper &
Pine, Rosmary & Litsea 29.99 €
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