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TUNGT INNE: Aldri
tidligere har Institutt
for produktdesign på
HiOA sendt flere
representanter til
Stockholm Furniture
& Light Fair.
Foto: Pia Henriksen

Hvordan bryte lydmuren med en
velproporsjonert krakk?
Alumnikoordinator Pia Henriksen hang med på lasset da studenter fra Institutt for
produktdesign dro mannsterke til verdens største møteplass for skandinavisk design.

Du vet du sitter på riktig fly når halvparten av passasjerene har svart høyhalser og
markante briller. Designfolket er nemlig på vei til Stockholm, til Stockholm Furniture &
Light Fair. Eller «Stofair» da, for oss insidere.

Det er her «alle» er denne uka, og «alle» vil stille ut, for å bli sett og kjøpt inn av de som
ser og kjøper inn møbler ingen har sett maken til før. Og her er selvfølgelig Institutt for
produktdesign tilstede med egen stand. Det er studenter fra bachelor-
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PÅ MESSE:
Produktdesign-
studentene Selvi
Olgac (t.v.) og Mari
Bonden var blant
representantene fra
HiOA og Institutt for
produktdesign i
Stockholm.
Foto: Pia Henriksen

(http://www.hioa.no/bapd) og masterutdanningen (http://www.hioa.no/mapd) , og tidligere
studenter som er direktørene for det hele. De har en velregissert og tydelig stand i sterkt
blått. Den synes! De har designet den selv og utviklet den visuelle profilen som ramme
rundt for det aller viktigste: møbler og produkter som vises.

Et drivhus
Spennet er stort fra bord og barnestol til lamper, og vaser i
3D-print. Instituttets stand vises i Green House – Stofair sin
egen arena for uavhengige designere og designskoler. Her
har de mulighet til å vise prototyper og møte produsenter,
media og fagmiljøet rundt om i verden. Stofair er en av
verdens største møbelmesser. Og Greenhouse ønsker å
være nettopp det – et drivhus, som dyrker unge og uetablerte
designere, samtidig som de er en plattform for utveksling av
ideer og utvikling, under samme tak som de mer etablerte
firmaene som stiller ut.

Det er spente og stolte studenter som står på standen.

– Det er sååå gøy å snakke med folk her, kommer det unisont
fra studentene på standen.

De synes det er inspirerende å få tilbakemeldinger fra andre
enn lærere og medstudenter.

– Det er liksom helt annerledes når noen fra fagmiljøet
kommer med interessante spørsmål og positive komplimenter, enn den kritiske og
reflekterte samtalen som er det bærende i den utforskende tilnærmingen i utdanningen
på Kjeller.

– Og ja da, vi vet at den er det viktigste for å utvikle oss altså, legger de til med et lurt
smil.

Og oppmerksomhet, det får de. Det er mange folk innom standen hele tiden, og spesielt
bordet Heim og speilet Unn får mange blikk og berøringer.

[Artikkelen fortsetter under bildet.]
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FLERBRUKSBORD:
Det flerfunksjonelle
spisebordet Heim
vakte interesse på
den andre siden av
Kjølen.
Foto: Pia Henriksen

FLAMINGOER:
Masterstudentene
Siri Line og Guro
Sørbø Midtun dro til
den svenske
hovedstaden med
sitt eget Studio Føy
for å fiske etter
produsenter.
Foto: Pia Henriksen

Studio Føy er masterstudenter ved Institutt for produktdesign,
og har for aller første gang satt i gang med en egen stand på
Stofair. Spente og forventningsfulle er Guro Sørbø Midtun og
Siri Line klare i sin gammelrosa stand, omringet av planter og
flamingo-stoler. Ja. Flamingo-stoler. De har utviklet en stol
inspirert av flamingoer som dykker etter fisk. Stolen har som
en flamingo, to smale lange ben og en langstrakt hals.

– For kort tid siden så den rett og slett ut som en elefant,
forteller de, og forklarer at det var tykkelsen på bena som
hadde behov for å bli to millimeter tynnere

– Det ligger stor endring i de minste detaljer.

Jentene i Studio Føy nyter oppmerksomheten den
oppsiktsvekkende stolen får. De ble kjapt utvalgt av både The
Architonic Guide og Designbloggarna, som en av messens
stander verdt å legge merke til og besøke. Studio Føy har et
helt klart mål med å delta på messen: De vil få tingene sine
produsert.



3D-VASE:
Masterstudent Maria
Lølands presenterte
nye teknikker med
sin Illusion-vase i
3D-printet leire.
Foto: Pia Henriksen

Så hvordan foregår egentlig en møbelmesse? Hvordan bryter man lydmuren med en
velproporsjonert og innovativ krakk?

Produsenter gir ikke ved dørene, og gjør det dermed spennende og skummelt på en
gang.

– Ikke snakk om toll!
Erfaringene fra det virkelige livet som designer står i kø for
studentene på produktdesign. Og det med rette. Det er
nettopp her i Greenhouse at mange norske designere har
startet sin karriere.

Masterstudent Maria Løland forteller at lite har gått smertefritt,
og at det er verdifull læring. Hun har laget vasen Illusion i 3D-
printet leire. Uttrykket er nytt og annerledes, og erfaringen
stor.

– Og ja, hærregud, også toll da! Ikke begynn å snakk om det
en gang. Der skulle jeg gjerne ha gjort litt design, utbryter
bachelorstudenten Mari Bonden energisk. 

Tydeligvis er det mange erfaringsområder for spirende
designere, og de omfavner det for alt det er verdt.

På toget tilbake til Arlanda diskuteres «Italian Lightning» høylytt på raden bak meg, og
du vet du har vært blant gode fagvenner denne februar-onsdagen. Nå er det bare å



glede seg til neste år.

---

Pia Henriksen (https://www.hioa.no/tilsatt/piahen) er alumnikoordinator ved Institutt for
produktdesign (http://www.hioa.no/pd) på HiOA.
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