NUMMER 6 2012 | PRIS 69 KRONOR INKLUSIVE MOMS | 6,9 EURO | 69 DKK | 79 NOK

INREDNING | DESIGN | ARKITEKTUR

VINN

TAKLAMPA

värde
13 300!

69
LAMPOR

STOR
BELYSNINGSSPECIAL

DESIGN NU
OCH DÅ:
Alexander Lervik
och Johan Carpner
diskuterar
Trendiga
tips från
experten!

INTERIÖR:
NEW YORK

Hemma hos toppdesignern
Karim Rashid
SYDAFRIKA
Lyxig rivningskåk

SCHWEIZ

Gemytlig alpstuga

INTERPRESS
0255-06
INTERPRESS
0255-06

7 388025 503908

RETURVECKA v 08
v 08
RETURVECKA

Av Elin Ekstrand Elmsäter. Foto J. Saraste.

Dark matter
Stilrena bordet Dark matter skapar finske

formgivaren Alexander Palme genom att böja och skära i metallplåt. Ingenting är tillagt.
– Det är ett skulpturalt verk. Plåten överlappar ingenstans utan bibehåller sin tjocklek. Det gör att designen känns
öppen och lätt, säger Alexander.
De olika metallplåtarna sätts ihop, utan att svetsas och
utan att bearbetas av maskiner. Det är som ett grått, vitt eller
svart Lego för vuxna i få delar. Ett bord som håller sig själv
uppe med hjälp av plåtens böjning.
– Det naturliga sättet att jobba med metallplåt är att skära
och böja den. Jag tycker det är inspirerande att se hur saker
kan uppkomma ur ett enda material. Hur tunn plåt kan formas till en volym, fortsätter Alexander.
Bordet är helt återvinningsbart och kan lika bra tillverkas av använd repad metallplåt, som annars skulle hamna på
skroten, som av ny. Produktionen går igenom få faser men
metallen kan få olika ytbehandlingar för att få olika uttryck.
– Att lyckas hitta kvalitén hos materialet, utforma en distinkt stil och hitta de exakta proportionerna känns givande,
berättar Alexander.
I dagsläget är bordet stort nog för sex personer men kan
även komma att tillverkas för åtta. För 20 000 kronor blir det
ditt.
– Jag designar för mig själv och genom behov hittar jag lösningarna. Jag gillar att tillverka det jag behöver istället för att
gå och köpa det. [d]
www.alexanderpalme.com
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