Studietur til London
16.09.14-20.10.14
av Stine Aas, KHIB

Jeg dro til London for å samle inspirasjon, inntrykk og eksempler til min masteroppgave. Jeg skal
jobbe med soverom og oppbevaring med fokus på hvordan jeg, ved å inkorporere lek i design, kan
skape funksjonelle møbler som gir glede gjennom bruk.
Vi ankom London sent på tirsdag 16 September. Dagen etter, onsdag 17 september, besøkte jeg
noen utstillinger. Blant dem var “Masterpiece” i Interiørbutikken “19 Greek street” og
“Urban Nomads”.

Urban Nomads: Yohji Yamamoto, Torsten Neeland
“Urban Nomads” var en installasjon av den tyske produktdesigneren Torsten Neeland i den
japanske klesdesigneren Yohji Yamamoto´s butikk i Conduit Street. De to designerene deler en
forkjærlighet for tilbakeholdenhet, en subtil skjønnhet basert på enkelhet og nøysomhet. Neeland
har utviklet en serie klesstativ og kleshengere i forbindelse med London Fashion Week i naturlige
materialer, som oljet tre og kork. Dette er materialer som aldres vakkert. Neeland og Yamamoto
deler synet om at vi utvikler et emosjonelt forhold til klær og møbler som aldres med oss. De lager
produkter som skal verdsettes nå og i årene som kommer. Denne installasjonen var meget
relevant i forhold til mitt masterprosjekt.
Neste dag lette jeg etter inspirasjon på messen “Tent London” i Old Truman Brewery. Etterpå
deltok jeg på åpningen av utstillingen “100% Norway”, kuratert og presentert av Kunsthøyskolen i
Bergen. “100% Norway” har vært et sentralt, norsk bidrag London Design Festival helt siden 2004.
Det deltok 62 norske designere på utstillingen i år, og er et bra sted å knytte kontakter.

Noen bilder fra “Tent London” og “100% Norway”:

“Danish Made”, Tent
“Constansy & Change in Korean
London. (Unge danske
Traditional Craft”, Tent London.
designere viste prototyper
inspirert av Wegner og
Mogensen.)

Hedda Torgersen med sin lampe
“Boo” på 100% Norway.

Neste og siste dag ventet et besøk på messen “Design Junction”, “Mint Gallery” og på “Serpentine
Gallery” hvor den årlige designpaviljongen er. Hvert år siden 2000 har en ledende arkitekt
designet og bygget en middlertidig paviljong utenfor galleriet. I år var det chilenske Smiljan Radić
sin tur, og han hadde laget en halvveis gjennomsiktig sylindrisk struktur som lignet et skall og
som hviler på store steiner. Inne i paviljongen var det en kafé.

“Serpentine Pavilion 2014” designet av Smiljan Radić

Vi var også innom “Wrong for Hay”s showroom i Queen Anne´s Gate og Victria and Albert
Museum, der det var en rekke installasjoner i forbindelse med London Design Festival.

Wrong for Hay-Showroom

Zaha Hadid´s alimuniums bro i bakhagen til
Victoria and Albert Museum.

Ny lampe designet av norske Lars Beller
Fjetland for Wrong For Hay.

Rosie Degan på “Mint Gallery”. Kjente
objekter med materialer som utfordrer deres
funksjonalitet.

På lørdag morgen dro jeg hjem med masser av nye inntrykk, inspirasjon og prosjekter jeg kan
referere til i min masteroppgave. Jeg vil benytte muligheten til å takke Afag for dette reisestipendet
som gjør det litt lettere å realisere slike turer. Tusen takk!

