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”Portal”av Snøhetta & Erik Jørgensen Møbelfabrik
Kreative krefter gikk sammen til dette årets Wallpaper* Handmade-utstilling i Milano, da Wallpaper*
paret Snøhetta, Everything Elevated og Erik Jørgensen Møbelfabrik. ”Portal” er resultatet av dette
samarbeidet. Det er en installasjon i form av en tilsynelatende uendelig stige som inviterer betrakteren til å utforske og observere den fra forskjellige perspektiver.
Trappen til himmelen
”Portal” integrerer Erik Jørgensens ekspertise innenfor håndverk og innovasjon med Shøhettas evne til å
fremheve en følelse for tid og sted og det fysiske rommet vi befinner oss i. Everything Elevated hjalp til slik
at installasjonen ble en perfekt blanding av de to merkenes identiteter ved bruk av design som et verktøy i
løpet av idefasen.
«Installasjonen ’Portal’ er resultatet av en helhetlig tilnærming kombinert med en blanding av kreative
disipliner som blir satt sammen. Sluttresultatet er en helt unik installasjon», forklarer Stian Rossi, Arkitekt
MArch, Snøhetta.
En portal er noe som kan føre deg fra ett sted til et annet, og dette er den illusjonen folk skal få når de ser
på installasjonen. Stigen virker uendelig på grunn av de to speilene i hver ende.

«Det var viktig for oss å skape noe som virket enkel i sin konstruksjon, men når man så kommer tett på,
oppdager man den høye detaljgraden med polstring i lær og tydelige sømmer, som på en vakker måte viser
Erik Jørgensen Møbelfabriks tekniske nivå og understreker hvorfor vi er de beste til å polstre», uttaler
Niels Jørgensen, direktør Erik Jørgensen Møbelfabrik.
«Vi har skapt en unik installasjon som hyller håndverket og polstringen ved å strekke den ikoniske stigen
inn i det uendelige», uttaler Rossi.
Med blikk for detaljene
Stigen er laget i massiv eik som er beiset sort og trukket med Cohiba-lær. Sømmene er sorte for å matche
læret, men er fortsatt en fremtredende detalj på installasjonen. I hver ende av stigen er det to runde podier
kledd med speil, som får stigen til å virke uendelig.
«Installasjonen er nøye kuratert som et monolittisk objekt som inviterer tilskueren til å observere det fra
forskjellige perspektiver, på avstand i det arkitektoniske rommet i Santa Teresa Mediatheque i Milano eller
tett på detaljene med den høye kvaliteten på lærsømmen», forklarer Rossi.
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Erik Jørgensen ble grunnlagt i 1954 i Svendborg i Danmark av salmaker og møbelpolstrer Erik Jørgensen. Erik Jørgensens
kolleksjon består av kjente klassikere fra Hans J. Wegner og Poul M. Volther, så vel som nye møbler laget i samarbeid med unge
designere. Hos Erik Jørgensen bestreber vi oss på å lage møbler som holder. Ikke bare for å kunne brukes, men også til
å forskjønne omgivelsene våre og åpne øynene for nye måter å se og lage møbler på. Lidenskap for design og godt håndverk er
kjennetegnende for Erik Jørgensen.
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