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Estil Nòrdic (II)

E

ncara que els estils perduren
en el temps i els noms cauen
en l'oblit, res seria el que és
ara sense els dissenys i els
dissenyadors d'estil nòrdic
que van convertir una corrent local en
un estil reconegut mundialment, i que
encara avui dia continua vigent.
Així, tal com no es pot entendre el Moviment Modern sense Behrens, Gropius, Mies, Le Corbusier o Frank Lloyd
Wright, tampoc té sentit parlar d'estil
nòrdic sense fer un repàs dels seus
grans valedors i creadors, tal com van
ser Aarnio, Aalto, Jacobsen o Panton.
Tal i com us vaig prometre el mes passat, us faré un recull d'aquests grans
dissenyadors nòrdics i dels seus magnífics dissenys:

Alvar Aalto
Encara que el seu prestigi prové sobretot gràcies a la seva gran obra arquitectònica, especialment la Villa Mairea
i el sanatori Paimio, Alvar Aalto, finlandès nascut al 1898, també va fer les
seves incursions en el món del disseny
de mobiliari.
Juntament amb la seva esposa, va fundar l'empresa de mobles Artek, empresa que va utilitzar com a mitjà per
canalitzar la seva creativitat. Aquesta
empresa encara avui en dia existeix i
exhibeix autèntiques obres d'art del
disseny orgànic del segle XX, una de
les facetes per les que Aalto és més conegut. Aquests dissenys estan realitzats, la seva majoria, en fusta. Dins la
tendència organicista, aquesta compenetració amb la natura troba en la
fusta el material idoni per treballar. Segons Aalto, el disseny d'interiors havia
d'estar en consonància amb l'estil de
la casa a decorar. Això li donava una
especial habilitat per decorar estances
d'una manera clàssica però moderna i
funcional a la vegada, gràcies a un perGIDONA

Arne Jacobsen
Probablement Arne Jacobsen sigui el
més conegut de tots els dissenyadors
nòrdics, o almenys les seves creacions,
en les quals de ben segur tots us heu
assegut més d'una vegada, o almenys

fecte ús de les formes orgàniques i a la
utilització de les figures geomètriques.
Les seves creacions tenen un estil marcadament nòrdic, pel seu gust cap als
materials naturals, especialment la
fusta i el tèxtil, per les formes senzilles
amb reminiscències orgàniques i de
nou per la racionalitat i funcionalitat
dels seus dissenys.
Dins del seu prolífic llegat, hi ha dos
peces que de ben segur que tots coneixereu. Es tracta del “tamburet circular apilable” (1933), i de la “butaca
Paimio”, dissenyada especialment pel
sanatori del mateix nom al 1932 i que
destaca per la seva lleugeresa i comoditat. Una altra peça seva molt coneguda és el meravellós gerro Savoy,
inspirat en les formes orgàniques dels
llacs finlandesos.

en una rèplica. Aquest arquitecte i dissenyador danès, nascut al 1902, és
l'autor de clàssics del disseny com la
cadira de la sèrie 7, la cadira Cigne
(Swan Chair) i la cadira Ou (Egg
Chair). (En una rèplica d'una de les
seves mítiques cadires de la sèrie 7, va
ser on vaig estar asseguda durant tots

els meus estudis a l'escola d'interiorisme).
Els seus dissenys aporten elegància i
senzillesa, però a la vegada són naturals, sensuals i seductors: Estil nòrdic
en estat pur.

Verner Panton
Segur que el seu nom us és conegut,
bàsicament perquè la seva creació
més exitosa porta el seu propi nom, la
cadira Panton, una cadira realitzada

d'una sola peça d'injecció plàstica i
produïda per Vitra des de 1967 fins
avui.
Va néixer a Dinamarca al 1926 i és considerat un dels dissenyadors industrials danesos més influents de finals
del s. XX. Durant tota la seva carrera
ha creat una varietat de dissenys innovadors i futuristes especialment creats
en plàstic i colors brillants.
Entre altres dissenys seus cal destacar
la cadira Cor, la làmpada Lluna o la cadira Con, noms tots ells molt descriptius.

L'APUNT
Encara que en època de crisi la darrera cosa en què pensem és en fer despeses extres, la veritat és que contractar a un interiorista pot convertir-se en
una bona inversió.
Si estàs molt verd en temes de decoració o si no tens massa temps per dedicar-te a aquesta feina, fes un cop d’ull a algunes de les avantatges que
comporta contractar a un professional:
Assessorament integral: Un professional estudiarà els teus gustos i necessitats així com les característiques de l’espai, amb la fi de trobar els millors dissenys per a cada un dels racons de la teva llar o negoci.
Facilitat: El que per a tu pot convertir-se en un món, pels interioristes és un
cosa senzilla que fem amb gust i paciència per tal d’aconseguir els millors
resultats.
Direcció del projecte: L’interiorista es dedicarà a realitzar el projecte de principi a fi, vetllant sempre per tal que l’obra satisfaci les expectatives del client.
Ens encarreguem de portar a casa teva les tendències i els estils que més
t’agraden, els millors materials, equipaments i tècniques.
Pressupostos: La planificació d’un professional evitarà que les despeses se’ns
escapin de les mans, tal i com succeeix amb les reformes fetes per un mateix.
Estètica: És un dels motius principals pels quals la gent contracta un interiorista, per aconseguir una llar de disseny envejable però alhora còmoda i, sobretot, que reflecteixi la personalitat del que hi viu.

Eero Arnio
Va néixer a Helsinki, Finlàndia, al 1932.
Per tant, el seu mobiliari pertany a l'època més avantguardista de l'estil nòrdic, a l'etapa més pop dels anys 60 i 70.
Tot i aquesta modernitat futurista, els
seus dissenys contenen tot el que un
pot esperar d'un disseny nòrdic: elegància, racionalitat, un ús excel·lent
dels materials... i per descomptat, un
toc diferenciador.
Entre les seves creacions més conegudes trobem la “Ball Chair” (o cadira
globus) de 1963, la “Bouble Chair” (o
cadira bombolla) i la cadira “Pastil
Chair” (1968), essent la Ball Chair la
que s'ha convertit en una icona del
disseny, present allà on es requeria un
toc de modernitat i futurisme.

Com a anècdota, al cinema la recordo
en una de les primeres escenes de
Men in Black, en la primera prova que
han de passar els seus protagonistes
encarnats per Will Smith i Tommy Lee
Jones, on tots els aspirants estan asseguts en una “ball chair”.
En fi, desitjo que hàgiu gaudit d'aquesta recopilació de dissenys i dissenyadors d'estil nòrdic. A mi sempre
em sembla interessant conèixer l'origen d'aquestes peces que tant criden
la nostra atenció i que tant hem vist en
revistes de decoració. n
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