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Entisen ddr:läisen lampputehtaan aihiot on otettu uuskäyttöön. Nyt niistä tehdään kakkuvuokia. Tämä kuvaa hyvin berliiniläisen . 
designin Iämmintä huumoria. 
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r'; Kurkistus designin ~erliiniin";., 
Eläväisessä Berliinissä sattuu 
ja tapahtuu. Nyt Unesco on 
nimittäny-t Sen ensimmäisenä 
eurooppalaisena kaupunkina 
designkaupungiksi. Siispä 
sinne kurkkaamaan, missä ja 
miten design tulee ilmi. 

TEKSTl JA KUVAT MAISA LAPPl 

Olen jännittynyt ja uteliaisuudesta 
melkein pukahtarnaisillani taksin kul- 
jettaessa minua Tegelin lentoasemaita 
kohti Berliinin Mitteä ja'hotelliani 
Lux. 1 1 :iä Rosa-Luxemburg- Strassella. 
On  kulunut kolmisen vuotta siitä, kun 
edellisen kerran kävin lempikaupungis- 
sani Berliinissä. Työni on johdatellut 
minua sinne tasaiseen tahtiin, seka 
entisiin DDR:n Itä-Berliiniin että 
Lansi-Saksan Länsi-Berliiniin. Muu- 
rin murruttua 1989 kuljin suurten 
tunteiden vallassa kavellen Branden- 
burger Torin Iäpi ja kävin katselemassa 
nostokurkien soidintanssia Potsdamer 

Platzilla, tuolia entisellä "ei kenenkään 
maalla". 90-luvun alussa niin ikaän 
kävelin eraanä pimenevänä iltapäiväiä 
Prenzlauer Bergin katuja, missä him- 
meät, harvaan pystytetyt katulamput 
loivat saästeliästä valoaan ja peittivät 
armeliaasti suorastaan rappiotilassa 
olevat DDR:n aikaiset asuinraken- 
nukset. Mutta jo tuolloin kivijalkojen 
kahviloista ja baareista kuului kodikas 
puheensorina kutsuen sisaän. 

Lux11 JA LUMPEENKUKKA 
Designhotelli Lux. 1 1 on niin uusi, 

että taksinkuljettaja jättäärninut vääräue 
ovelle, Shiro i Shiro -ravintolan eteen. 
Vedän matkalaukkuani ravintolan 1ä- 
vitse hieman hämilläni, mutta pian olen 
lumpeenkukan luona. Vaitava seinään 
maalattu lurnpeenkukka koristaa vas- 
taanottotiskin taustaa. 

Huoneeni on m+erni, värejä on 
käytetty säästeliäästi valkoinen-har- 
maa-linjalla. Kylpyhuonetta erottaa itse 
huoneesta vain lasi-peiliseinä ja huoneen 
puolella oleva lavuaari. Peili suihkutilan- 

Lux.11 on Berliinin tämän hetken trendik- 
käimpiä designhotelleja. Sen arkkiteh- 
tuuri leikkii vastakohtaisuuksilla, kylmällä 
jalämpimällä, pehmeälläja karkealla. Kuva 
Chambers Group. 
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VEBorangeon silkkaa 
ossinostalgiaa. 

Shiro i Shiro -ravintolan suussa sulava tataki-annos koostuu hanhen- FoodBALLlN Kaj esittelee pallonmuotoisia snackeja. 
maksaan kääritystä tonnikalasta rucolarisoton kera. 

kin puolella aiheuttaa pientä hämminkiä, 
jos ei ole kotonaan tottunut tuijottamaan 
peilistä aarnu-unista kokovartaiokuvaan- 
sa. Huoneen erkkerissä on tuoli, johon 
on mukava istahtaa miettimään, minne 
lähtisi ensiksi. Ikkunasta näkyvä Mitten 
maamerkki, tv-torni kohoaa ylväänä 
auringonpaisteessa Alexanderplatzin 
ylle. Siispä ensin hotellin ympäristöön 
tutustumaan. 

YllTDlMElNWu 
Heti hotellin vieressä on ensimmäi- 

nen designputiikki Ulf Haines. Siellä 
myydään berliiniläisten ja ulkomaisten 
designereiden miesten- ja naistenvaattei- 
ta, samoin kirjoja, koruja ja kodinsisus- 
tukseen liittyviä esineitä. 

Samaisen kadun varrella, liiken- 
nevaloista vain yli Münzstrassen, on 
kerrassaan viehättävä lastenvaateliike 
bubble.kid, jonka ikkunassa olevassa 
lehtiartikkelissa kerrotaan näyttelijän 

Halle Berryn kayneen siellä hiljattain 
lastenvaateostoksilla. 

Entinen Itä-Berliinin keskusta, Mitte, 
jos mika on ollut muutosten kourissa 
muurin murruttua. Kansainväiiset leh- 
det ovat kilvan kehuneet Mitten yöelä- 
mää, taide- ja galleriatarjontaa Alexan- 
derplatzilta Friedrichstrasselle Galeries 
Lafayetteineen. Mutta Hackesche Mark- 
tin ympärille hakeutuivat "villi itä -huu- 
massa" nuoret opiskelijat ja designerit, 
joista oli jännää asua hiilillä Iämmi- 
tettävässä talossa ja käydä pihan perällä 
tarpeillaan ulkohuussissa. Nyt rakennuk- 
sia on peruskorjattu ja designerit ovat 
pysyneet alueelle uskollisina. Asuminen 
ja eläminen on edelleen halpaa. Luovat 
ideat suorastaan lentävät ohikulkijan 
silmille. ., ,-  

Hackesche Höfen sisäpihat ovat 
varsinainen turistirysä, jossa käydaan 
laumoittain ihastelemassa näitä perus- 
korjattuja taloja. Ravintoloiden ja kah- 

viloiden joukosta Iöytyy sisäpihalta n:o 
8 aikuisempaan makuun olevia, graafisia 
"rypytettyjä" vaatteita sekä viehkoja 
hattuja arrey kono designesta. 

Berliiniläiset ovat siitä jännittäviä, 
että he haluavat Iöytää tietyt paikat 
ehkä vaikeimman kautta. Kuvaavaa 
On, että Münzstrassen varrella olevan 
Adidas-kaupan yläkertaan perustettiin 
jalkapallon MM-kisojen aikaan The 
Stripes -niminen ravintola, jolla ei ollut 
mitaan kylttiä. Sana kulki javäkeävirtasi. 
Samanlainen esimerkki on Memhard- 
Strasse 8:n apartment-vaatekauppa. Se 
sijaitsee kierreportaiden tskana alaker- 
rassa. Ensin pitaa vaan ymmärtää astua 
katutason ovesta sisään ja uskaltautua 
kierreportaat alas. Sitä parempi, mitä 
syvemmällä sisäpihalla kauppa on, ajat- 
televat berliiniläiset! 

Tallainen ostosmaailma avautuu Rosa- 
Luxemburg, Rosenthaler, Münz- ja Alte 
Schönhauser Strassen varsilla. Neue I 
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DSchönhauser Strasselta Iöysin hauskan 
camper-henkisen kahvilaravintolan, jossa 
kaikki tarjottava on pallon muodossa. 
Suolaiset ja makeat FoodBALL-snackit 
on valmistettu luomutuotteista. Rosan 
kadun varrella Dolores valmistaa her- 
kullisia luomuwrappeja. Suurempaan 
nälkään suosittelen italialaistyylistä 
ruokaa tarjoavaa Zoeta Münzstrassen 
poikkikadulla Rochstrassella. 

Kun haluaa hemmotella itseään, 
kannattaa varata pöytä samassa talossa 
Lux. 1 1 :n kanssasijaitsevaan Shiro i Shiro 
-ravintolaan. Keittiömestari Eduard Di- 
mant on saanut oppinsa Pariisissa Ducas- 
sella ja Hampurissa Vier Jahreszeitenilla. 

Prenzlauer Bergin rentoa tunnelmaa W 
Eisclubilla. 

Lounasaikaan syömäni tataki-annos saa 
vieläkin veden kielelle: pannulla kaytetty 
tuore tonnikala sai huivikseen siivun 
hanhenmaksaa ja vuoteekseen rucola- 
risoton. Mums! I 

Prenzlauer Bergin tunnelma on yha 
sama, kodikas ja ossinostalginen kuin 
viimeksi siellä kaydessäni. Mutta raken- 
nuksia en ole tunnistaa samoiksi. Ne ovat 
saaneet maalia kylkiinsä ja sisäiläkin on . 
varmaan tehty putki- ym. remonttia. 
Muutama rakennus on jätettyentiselleen, 
kuten ka86.de Kastanienalleella. Ban- 
derolli Sen seinässä kertoo Kapitalismus 
normiert, zerstört, tötet. 

Ruotsalainen Henrik Tidefjärd on 
tullut avukseni etsimään Brenzlauer 
Bergin mansikkapaikkoja. Hänellä on 
Berlinagenten-niminen yritys, joka on 
erikoistunut tavanomaisesta poikkea- 
viin kiertokävelyihin, joiden teemana 
on esimerkiksi arkkitehtuuri, design tai 
gastronomia. 

Hänen mielestään Mitte on juppi- 
mainen, uusrikkaiden temmellyskenttä, 
jonka designmuoti on kuin mistä tahansa 
suurkaupungista. Prenzlauer Bergissä 
taas on pienempiä designmerkkejä ja 
se on enemmän berliiniläinen. Kierrä- 
tys, huumori ja Iämmin nostdgia ovat 
avainsanoja. 

Uhranusin korut ja-lahjatavarat pyö- 
reissä lasivitriineissa, VEBorangen 
oranssiset 60-70-luvun puhelimet ja 
huonekalut, sexymaman äitiysvaatteet, 
tauschenin olkalaukut, joiden hintaan si- 

in naan- 
änalkio- 
ra. 

-vaatteet ja schmucke& kierrätyskorut 
ovat juuri sitä, mikä &ee Prenzlauer 
Bergistä käymisen arvoisen. 

Puhumattakaan kahviloista ja ra- 
vintoloista. in't veldin suklaakaupan 
vieressä olevasta kakao-kahvilasta saa 
maailman parasta raparperimehua, Kas- 
tanienalleen der Imbissistä naanpizzaa 
(naanleivän päällä esim. tapenadea, au- 
rinkokuivattua tomaattia, parmesaania 
ja rucolaa) ja vehnänalkiojuomaa, Kauf 
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