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Kurvigt från Portugal
Nya portugisiska inredningsmärket Branca-Lisboa är värt
att hålla ögonen på. Grundaren Marco Sousa Santos är också
Branca-Lisboas formgivare och Disajn gillar avslappnade fåtöljen
Curva (2012). branca-lisboa.com

Strippad barstol
Etch heter senaste barstolen från Okha interiors. Formgivaren Adam Court har skalat av alla
krusiduller och bara sparat den snygga stålstrukturen och enkla lädersitsen. Okha interiors håller för
övrigt till i Cape town, Sydafrika, som 2014 kommer vara världens designhuvudstad. www.okha.com

Stolsrygg som framsida
Hetaste tillhållet för konst- och designintresserade 2012 måste
nog tilldelas konsthallen Artipelag utanför Stockholm som invigdes i juni. I shoppen hittar du bland annat stolen November
av hundra procent trä, skapad speciellt för konsthallen av Peter
Ejvinsson och Emmy Larsson. I nära samarbete med Artipelags
grundare Björn Jakobsson hittade de inspiration i novemberljuset,
vilket gjorde formen och övergångarna extra mjuka.
– Det är också viktigt hur stolen känns. Jag gillar ytor som
man rör vid med fingrarna utan att tänka. Man ska kunna känna
Novembers form med händerna och det gör faktiskt folk. De
smeker de mjuka övergångarna, säger Peter Ejvinsson.
Peter påpekar också att stolen i alla vinklar är lika välgjord och att
ryggen faktiskt är Novembers framsida.
– Eftersom stolen oftast står vid ett bord syns ryggen mest så vi
har haft den som utgångspunkt istället för framsidan, säger Peter.
November kostar 6 990 kronor på Artipelag. Peter Ejvinsson
och Emmy Larsson kommer inom kort utöka sortimentet med fler
produkter så håll utkik. www.artipelag.se
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