Januari 2016
NORSK DESIGNDUO UTMANAR ERIK JØRGENSENS KLASSIKER-TEMA
Den norska designduo Anderssen & Voll nyförtolkar klassisk Erik Jørgensen-design i en ny soffa,
som presenteras på Stockholm Furniture & Light Fair.
Det är arketypisk Erik Jørgensen-design, som den norska designduo Anderssen & Voll har nyförtolkat i
soffan ’HECTOR’ som Erik Jørgensens Möbelfarbrik A/S presenterar på Stockholm Furniture & Light
Fair från den 9.-13. Februari 2016.
Soffan er byggt upp omkring ett stramt och minimalistiskt yttre skal kombinerat med ett mer komfortabelt inre. Soffan refererer til flera välkända och trygga elementer från Erik Jørgensens mer än 60-åriga
historia.
- Det är en klassisk Erik Jørgensen-soffa med ett modernt uttryck. Tillsammans med Erik Jørgensen
möbelfabrik har vi försökt att skapa en soffa, som uttrycker själva själen i Erik Jørgensens möbler.
Samtidigt är soffan också en mycket tydlig exponent för Andersen & Voll, säger Torbjørn Anderssen,
som är den ena halvdelen av den världskända, norska designduo.
Annan soffa
Det är blott två år sedan, att Anderssen & Voll debuterade som designer för Erik Jørgensen Möbelfabrik. Den gången var det med den strama soffan, Bow.
- ‘Hector’ är en helt annan soffa. Den har Erik Jørgensens klassiska komposition och är en soffa, som är
designad med komfort för ögat. Soffan är med sina mjuka kuddar och höga rygg skapad till att slappna
av i. Samtidigt betyder det mer stringenta yttre, att den passar gott in i ett modernt, skandinavisk hem,
säger Torbjørn Anderssen och tillägger:
- Komfort och god design är inte nödvändigtvis varandras motsättningar. Sittmöbler bestäms av
kroppens proportioner, och utmaningen ligger i att kombinera det estetiska med det behagliga – det
tycker jag, vi lyckades riktigt bra med här, säger han.
‘Hector’ levereras i en 2-personers och 3-personers utgåva i ett hav av olika textilkvaliteter.
Soffan är ännu inte prissatt.
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