Kolmaari-maljan on suunnitellut Mika
Nieminen Lohjalta. Nieminen on luonut
uraansa autoalalla, mutta hän on
suunnitellut vapaa-aikanaan sekä teknisiä
työvälineitä että taiteellisesti tyyliteltyjä
käyttöesineitä. Hän osallistui keväällä 2013
kastemaljan suunnittelukilpailuun, jossa
kilpailuehdotus Kolmaari valittiin Suomen
lasimuseon näyttelyyn. Kastemaljan
muotoilu -näyttelyssä nähtiin lasinpuhaltaja
Tarmo Maarosen valmistama prototyyppi,
joka on puhallettu Niemisen käsityönä
tekemään teräsmuottiin.
Niemisen kilpailuehdotuksessa keskeiseksi
tekijäksi muodostui tavoite aikaansaada
tavanomaisesta muotoilusta poikkeava
tuote kohtuullisin valmistuskustannuksin.
– Tyypillisesti sileäpintaiset lasiesineet ovat
pyörähdysakselinsa suhteen symmetrisiä ja
niissä on harvemmin kulmikkaita muotoja,
kertoo Nieminen.
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Jälleenmyynti:

Kolmaari-maljassa ajaton klassinen muotoilu ja käytännöllisyys yhdistyvät onnistuneella tavalla taidokkaaseen valmistustekniikkaan.
Jokainen Kolmaari on yksilöllisesti käsityönä valmistettu, kirkasta suupuhallettua lasia.
Maljan kolmikulaminen pohja saa muotoaan muotista, minkä jälkeen
suuosa avarretaan ja reuna viimeistellään käsityönä.
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