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signaler
Vid första ögonkastet ser fåtöljen ut som en lyxig, men ganska ordinär kub av funkis
snitt. Men ta ett steg åt sidan och raffinemanget i Peter Anderssons nya skapelse
uppenbarar sig. Fåtöljen är en uppvisning i konstruktion, och en lekfull hyllning till
processen och hantverket bakom ytan. Det ironiska tilltaget kan påminna om scen
maskineriet på en teater, och frågan inställer sig: Vad är vackrast – den färdiga, väl
putsade produkten eller den ärliga, redovisande konstruktionen som skapar illusionen?
– Jag går ju igång på det konceptuella och ville göra något som ser väldigt bra ut,
en sorts drömbild, kommenterar han sitt arbete.
Peter Andersson fick Sköna hems utmärkelse Årets möbel 2006 för sin lilla gungande
stol för olydigt beteende, Tilt, ritad för svenska NC möbler. Den vita fåtöljen, Set piece,
produceras av engelska 20 Ltd.com vars hela kollektion består av lyxobjekt i extremt
begränsade upplagor. Hemsidan, www.20ltd.com, är enda försäljningskanalen. Fåtöljen
i furu, ebenholts och Tärnsjöläder finns i 7 exemplar och kostar 9 300 pund, ca
125 000 kr. Har Nationalmuseum möjlighet att köpa in ett exemplar?

En

lekfull

redovisning

»Det blir ingen lätt match för sönerna att
ärva Kamprads imperium. Mycket talar
för att Ikea säljs.« Cecilia Aronsson (Veckans Affärer nr 36/2007)
Byliv vid älven
dans
val!

Aino-Maija Metsolas mönster Mökki visades
första gången i tävlingen: Design, möt brukaren! Med sina små hus invid älven Porvoo
i södra Finland har mönstret en stark grafisk
utstrålning som ändå fungerar fint som gardin
eller överkast. Marimekko trycker bomulls
varan i fyra färgställningar, ca 295 kr/m.

Flamma stolt

En fyrbåk som guide till anländande gäster
i skymningen, eller snygg bordsvärmare för
kaffet till samma besökare. Lighthouse finns
både som oljelampa och som ljushållare, i vitt
porslin och i design av danske Christian Bjørn.
Oljelampan har en finurlig anordning som gör
påfyllning möjlig utan att man först måste
släcka lågan, samt har en patenterad inner
kant i brännaren som hindrar att flamman so
tar. Finns i flera storlekar. Ljushållaren passar
även som värmekälla för glögg och annat som
behöver hållas småvarmt. Från Menu.
MATS LUNDGREN
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