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Spennende møbelnyheter

Mens nyhetsbildet oversvømmes av 
finanskrise, fallende aksjekurser og 
usikkerhet, fortsetter møbelprodusen-
tene å utvikle nye og spennende 
møbler. I denne utgaven av Nærings-
Eiendom Interiør har vi tatt turen til 
kontormøbelmessen Orgatec i Køln, 
hvor de store møbelprodusentene  
presenterer sine nyheter.  Og selv om 
det spås tøffere tider for verdensøko-
nomien, satser møbelbransjen knall-
hardt på produktutvikling.  Bedrifter 
som foretar store investeringer vil ha 
kvalitet, og bransjen følger opp med 
stadig bedre og flottere møbler. Vår 
journalist har tatt en nærmere titt på 
årets trender og kan melde om sterke 
farger og spenstig design. 
Design har også vært fokus for vår 
journalist Katharina Styren, som traff 
den spanske industridesigneren 
Tomás Alonso i London. Hans stol 
Nube vant Promosedia Interna-
tional Design Competition 2008 og 
vi får stiftet bekjentskap med flere av 
produktene som hans OKAYstudio har 
utviklet.
Norsk Designråd melder om gode 
tider for norsk design. Aldri har så 
mange designere søkt om Merket for 
god design, og produsentene satser 
på de unge designerne. Vi håper den 
trenden fortsetter, uavhengig av  
finanskrise og dårlige tider. 

Dag-Jørgen Saltnes

leder og innhold
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Under en møbelmesse i Italia i september 
møter jeg den spanske industridesigneren 
Tomás Alonso. Han er vinner av messens 
årlige designkonkurranse ”Promosedia 
International Design Competition 2008” 
med stolen Nube . Ved å gjenoppta 
teknikken fra de klassiske Thonet-stolene 
med damp-bøyd tre, utført i et moderne 
uttrykk og malt i en utradisjonell farge, har 
stolen snert og et sterkt personlig utrykk. 
Selv sier han at utfordringen i å designe 
denne stolen lå i å finne balansen mellom 
gammelt håndverk og et kontemporært 
estetisk uttrykk som skulle forenes med 

brukervennlighet og sittekomfort som de 
vesentligste egenskapene. Det ble også 
lagt stor vekt på å redusere bruken av 
materialer for å gjøre fremtidig produksjon 
mer effektiv og rimelig. Ved å gjenta en 
enkelt form i de forskjellige komponen-
tene oppnår han dette.  

OKAYstudio på the ARAM gallery
På en tur til London noen uker senere 
kommer jeg igjen over Tomás Alonso da 
jeg besøker en utstilling på the ARAM gal-
lery. I hjertet av Covernt Garden finner vi 
ARAMstore, en av Londons mest tradi-

internasjonal 
designvinner
LONDON: Designere fra en rekke land samles i OKAYstudio 
for å utvikle spennende nyheter.
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sjonsrike og eksklusive møbelforetninger 
som ved deres begynnelse i 1964 var ett 
av svært få utstillingsvinduer for moderne 
møbeldesign i London. Grunnlegger og 
eier, Zeev Arams fascinasjon for design, 
hans deltagelse og tette oppfølging 
av designertalenter gjennom tidene er 
bakgrunnen for det som skulle bli The 
Aram Gallery. Galleriet, som er en del av 
foretningen, er et display for innovative 
designobjekter og tar pulsen på Londons 
ledende designkulturer.

OKAYstudio, dannet av Tomás Alonso, 
samt fem andre designere med master i 
produktdesign fra The Royal College of 
Art i London står bak utstillingen Under 
the Same Roof. Gruppen består nå av 
syv forskjellige designere og en duo, med 
nesten like mange nasjonaliteter, blant 
dem norske Oscar Narud. Alle er de selv-
stendig næringsdrivende med personlige 
firmaer for sitt unike design. Men i det 
daglige deler de lokaler og maskiner de 
benytter for utvikling av ideer og proto-
typer og danner i felleskap utstillinger 
der de alle er representert under navnet 
OKAYstudio. Og det er mer enn det rent 
praktiske ved å dele utgifter og verktøy 
som har samlet disse menneskene. 

- Det er fantastisk å kunne leve av å 
gjøre det man aller helst ønsker å arbeide 
med i et fellesskap der man er omgitt av 
sine nærmeste venner, sier Tomás.

Studioet de deler er lite, og med alle 
skissene og modellene som produseres, 
materialene og verktøyet, kaffekoppene 
og magasinene som deles hver dag 
forstår man at ting som humor, en felles 
lidenskap for design samt en oppriktig 
glede for hverandres innbyrdes triumfer 
alle er uunngåelige ingredienser i dette 
sjarmerende kollektivets hverdag og 
suksesser.  

Designprodukter med humor
Kun nye produkter vises under utstillin-
gen, noe som er et kriterium for å stille 
ut her. I det åpne rommet har alle de 
ni designerne inntatt forskjellige soner 
for sine produkter. Taket er dekket av 
kollager, skisser, illustrasjoner og små 
modeller som viser arbeidsprosessen 
til de utstilte produktene. Hver designer 
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har sin personlige tilnærming. Imidlertid 
synes et lekent og humoristisk tilsnitt, 
samt en unik og likevel enkel og personlig 
bearbeidning av materialene å være felles 
trekk ved produktene. Tomás forteller at 
hans fremstilling og arbeidsprosess er 
intuitiv og at det som oftest resulterer i 
produkter som gjennom et enkelt og ærlig 
formspråk kommuniserer funksjon og 
ideer. Hans sammensetning og bruk av 
materialer er ofte uventet, men likevel så 
selvfølgelige noe som for meg oppleves 
som både poetisk og sjarmerende. Dette 
vises bl. a. i 5 DEGREE STOOL (2007) og 
tilhørende 5 DEGREE TABLE der en snor 
erstatter ett av tre stolben / bukke-ben for 
bordets understell. I STAMP, et engangs-

bestikk i aluminium, fjernes unødvendig 
materiale som etterlater en forsterket 
struktur og et vakkert design. MR. LIGHT 
SERIES er en serie med lamper designet 
rundt et nytt energibesparende leddlysrør. 
Den stramme stilen av et høyreist stålrør 
i kombinasjon med en lekker detaljering 
i møtet mellom tre og metall er elegant 
og spennende. En enkel behandling av 
rørene i farge og form gir dem karakter og 
en slags innbyrdes dialog. De fungerer 
sammen og som enkeltstående produkter.  

 

TeksT: KATHARINA STYREN, MNIL
foTo: www.THOMAS-ALSONO.COM




