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Johanson + Beckmans Designhögskola
Nytt projekt med lansering under Stockholm Furniture Fair februari 2019

Förra årets samarbete med Beckmans
Designhögskola, vars resultat visades under
Stockholm Furniture Fair februari 2018, gav mersmak.
Då presenterades stolen VENT, formgiven av Sarah
Hasselqvist och Melinda Urbansdotter. En stol med
generösa former i lackad stål med stoppad sittdyna
och rygg. Projektet fick stor uppmärksamhet i såväl
nationell som internationell press och förärade inte
minst Sarah och Melinda med utmärkelsen ”Årets
Nykomlingar Form Award 2018”.
I dagarna startade ett nytt projekt med Beckmans
Designhögskola. Denna gång är det eleverna Josefin
Zachrisson och Mira Bergh Edenborg, tredjeårselever,
som tillsammans med Johanson ska ta fram 2019 års
produkt för lansering under möbelmässan. Projektet
inleddes med besök i produktionsanläggningen i
Markaryd och uppstartsmöte med ägarna Dan och
Paul Johanson. Under två dagar fick Mira och Josefin
en grundlig genomgång av såväl tapetsering som
metallbearbetning och konstruktion. Projektet sattes
igång och ska innan årsskiftet resultera i färdig
produkt. Josefin och Mira säger:

”Den här typen av samarbete ger oss studenter en
inblick i hur det fungerar i den bransch vi snart ska
vara en del av. Det är lärorikt att, som kontrast till de
många friare kurser vi har, få erfarenhet av ett så pass
verklighetstroget uppdrag och alla de begränsningar
och möjligheter som kommer med det.” På Johanson
gläder man sig åt det nystartade projektet. ”Det
känns bra att åter vara en av aktörerna i Beckmans
möbelkurs. Det ger oss en unik chans att få ta del
av tankar och idéer från framtidens formgivare och
samtidigt ge eleverna tillgång till vår produktion
och kunskap. En verkligt gynnsam situation för alla
inblandade,” säger Dan Johanson.
Projektet är fortfarande i sin linda. Mira och Josefin
befinner sig i skisstadiet och jobbar intensivt med att
forma sina idéer. Hur slutprodukten kommer att se ut
är fortfarande långt ifrån klart. På frågan vad vi kan
förvänta oss att möta i februari, svarar de: ”Vi kommer
ställa ut en möbel som utmanar och ifrågasätter det vi
är vana att se.”
Det ser vi fram emot att se!
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