Rapport etter studietur til Wien, 12. – 14. Juni, 2013
Takket være AFAGs reisestipend, fikk jeg i juni muligheten til å reise til Wien for å gjøre research
til min masteroppgave i designhistorie ved Universitetet i Oslo. Oppgaven handler om den
østerrikske designeren Victor Papanek, og hans innflytelse på norske designere på 1960- og 70tallet. Papanek var opptatt av å fremme en bærekraftig og sosialt ansvarlig design. Hans bok
”Design for the Real World - Human Ecology and Social Change” kom ut i 1971, og denne var
toneangivende for 1970-årenes designaktivisme, både i Europa og USA. Boka ble imidlertid først
utgitt på svensk, i 1970, med tittelen ”Miljön och Miljonerna - Design som tjänst eller förtjänst?”. Dette
var et resultat av Papaneks mange opphold i Norden på slutten av 1960-tallet. Han gjesteforeleste
ved flere av de nordiske kunst- og håndverkskolene, og sammen med blant andre Buckminster
Fuller deltok han også på flere seminarer i regi av Scandinavian Designstudents Organization
(SDO). I 1969 gjestet Papanek Oslo. I tillegg til å forelese ved Statens Håndverk- og
kunstindustriskole (SHKS), ledet han renoveringen av en nedslitt bakgård i Oslo sentrum, et
prosjekt der studenter fra både SHKS, AHO og landbrukshøyskolen på Ås deltok.
Grunnen til at jeg reiste til nettopp Wien var at arkivet etter Papanek, som er drevet av Victor J.
Papanek Foundation, befinner seg der. Jeg tilbrakte en formiddag på arkivet der jeg fikk se flere
interessante dokumenter, og jeg var godt fornøyd med utbyttet av besøket. Etter jeg hadde vært i
Papanek-arkivet tok jeg turen til Museum for angewandte Kunst som lå rett i næheten. Der viste
de til min overraskelse utstillingen Nomadic Furniture 3, som handlet om DIY-fenomenet (Do It
Yourself – i forbindelse med møbler etc) og hvordan det i dag påvirkes av internett og vår tids
interesse for miljø og bærekraftighet. Utstillingens navn var faktisk hentet fra bøkene Nomadic
Furniture 1 og 2 som Papanek skrev sammen med designeren James Hennessey på 70-tallet!
Utstillingen var kjempeinteressant og absolutt relevant for oppgaven min. I tillegg hadde den
åpnet dagen før jeg var der, så snakk om flaks!
Da jeg skulle til å gå fra museet oppdaget jeg tilfeldigvis at det skulle være et foredrag i
utstillingen samme kveld. Foredragsholderne var ingen ringere enn professor ved universitetet i
Wien og en av de ledende forskerne på Papanek, Alison Clarke og Papaneks medforfatter James
Hennessey! Jeg holdt jo på å gå i bakken da jeg oppdaget det, min eneste kveld i Wien, for et
sammentreff! Foredraget var veldig interessant og etterpå fikk jeg snakket med både Clarke og
Hennessey. Jeg fikk virkelig maks ut av turen, og er nå full av motivasjon for det videre arbeidet
med oppgaven. Så igjen tusen takk til AFAG!

