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Habitare 2013: Lundian merellisen tunnelman takana Joanna Laajisto
Lundian tämän vuotisen Habitare-messuosaston on suunnitellut sisustusarkkitehti Joanna
Laajisto. Laajiston kansainvälisestikin noteerattuihin töihin kuuluvat mm. Bar&Co, One Tiny
Champagne Bar, Minna Parikka Concept Store sekä Atelje Torbjörn Tillander.
Habitare Helsingin Messukeskuksessa 18.9.–22.9.2013.

Joanna Laajisto, mistä syntyi idea yhdistää saaristo ja Lundia?
Karu ulkosaaristo on osa suomalaista sielunmaisemaa, ja Lundian tuotteet sopivat
mielestäni täydellisesti pelkistetyn skandinaavisen saaristoarkkitehtuurin pariksi.
Hengittävä, elävä puu ei juuri koristeita kaipaa, ja tauluksi riittää ikkunasta avautuva
saaristomaisema.
Mitä teemoja tuotte vuoden 2013 Habitareen?
Yksi Lundian tärkeimmistä arvoista on yhteys luontoon. Meille se tarkoittaa sekä eettisesti
että ekologisesti kestävää materiaalia, muotoilua ja kotimaista työtä. Lundian tuotteet
ovat kertakäyttöisen vastakohtia, sillä ne eivät koskaan jää pieneksi, tarpeettomaksi tai
tilaan sopimattomaksi. Aito Lundia kasvaa ja kehittyy ihmisen ja elämäntilanteen mukana.
Lundian slogan on Luonnostaan luova, kuinka luovuus näkyy osastollanne?
Lundian pääominaisuuksia on muunneltavuus, ja tätä halusimme korostaa. Messuosaston
katseenvangitsija on massiivinen Lundia Classic -hylly, joka on sävytetty mustaksi ja johon
on upotettu keittiöpiste käyttäen Lundia-kalusteita. Lisäksi kaikki osaston huonekalut on
luotu Lundian osia käyttämällä. Luovuus on sisään kirjoitettu Lundian tuotteisiin, ja
suunnittelijalle tämä on suuri mahdollisuus.
Mitä uutta osastolla esitellään?
Syksyn varsinainen uutuus on Jukka Korpiheteen suunnittelema työpistevalaisin, joka sopii
myös makuu- ja olohuoneeseen tunnelmaa tuomaan. Valaisimessa on usb-liitin, josta voi
ladata vaikka kännykän.
Iso musta Lundia Classic-hylly herättää varmasti myös kiinnostusta, ja musta limited
edition Lundia Classic-mallisto on tulossa tuotantoon syksyn aikana. Siitä olen
henkilökohtaisesti erittäin innoissani!
Mitä näet tulevan vuoden sisustustrendeinä?
Uskon trendittömyyden paluuseen. Haluaisin nähdä, että sekä julkiset että yksityiset tilat
sisustetaan ajatuksella. Kikkailu vähenee ja aidot asiat pääsevät taas arvoonsa. Kauden
vaihteluita voidaan juhlistaa vaikka vaihtamalla tekstiilejä, mutta suuret hankinnat
tehdään tositarkoituksella ja kvartaaliajattelua pidemmällä tähtäimellä.
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