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Tilbake 

anne lise Gjetvik
redaktør

anne.lise.gjetvik@maison.no

M
ine favoritter

leder

Wood Lamp er en lavteknologisk motvekt  
til de mange moderne arbeidslampene. en 
praktisk og enkel utforming som får sin egen 
estetikk gjennom ekstra store skruer og den 
grønne (eller hvite om man ønsker dét) 
ledningen. www.muuto.com 

Another Country lager upretensiøse, vakre  
møbler som gir assosiasjoner til shaker-stilen. 
denne benken er laget for hånd i et lite 
verksted i dorset, england. Produksjon og 
pakking av alle møblene i serien er preget av  
en gjennomreflektert holdning til miljø, praktisk 
bruk og visuell slitestyrke. lages i oljet eik eller 
asketre som er malt.  
www.anothercountry.com

Orange Slice ble en umiddelbar 
hit da den ble lansert i 1960, og 
siden da har stolen alltid vært i 

produksjon. Tidløs design passer 
uansett hvordan moten skifter! Til 

50-årsdagen er det laget en utgave 
med to forskjellige tekstiler i sort/

hvitt. www.artifort.com

E n asiatisk fremtidsvisjon og en euro-
peisk reise i fortiden. Det har vært 

ytterpunktene i årets reiseopplevelser for meg.
I sommer var jeg så heldig å få være gjest i 

Transylvania da en god venn fylte år. I sin tid 
flyktet han fra Ceausescus redselsregime. Nå 
kan han ta med sine venner og vise frem det 
beste av hva Romania kan by på, i et område 
som britiske prins Charles har funnet så 
verneverdig at han har stilt seg i spissen for å 
bevare byggeskikk og levemåte gjennom en 
egen stiftelse. Her slås gresset fortsatt med ljå, 
høyet hesjes og bringes i hus med hest og vogn. 
Fjellene er høye, dalene grønne og bygningene 
ser ut som de har gjort i hundrevis av år. Det er 
nok ikke mange årene før maskinelt jordbruk 
overtar også her. Desto større grunn er det til å 
skynde seg på besøk.

I moTsaTT ReTNINg, båDe geo-
gRaFIsk og kulTuRelT, lIggeR 
sHaNgHaI. For første gang i historien bor 
flertallet av jordens befolkning nå i byer. Tema 
for årets verdensutstilling var ”bedre byer  
– bedre liv”, og expo 2010 fant sted i shanghai, 
en av verdens mest folkerike byer. I denne 
gigantbyen føles det som om fremtiden allerede 
er her. Jeg ville ikke blitt overrasket om en 

flygende batmobil-lignende gjenstand kom 
susende mellom skyskraperne. 

I denne utgaven av maison kan du lese om 
inntrykkene fra verdensutstillingen. Dels var 
den en fantasieggende lekegrind for arkitekter, 
dels en påminnelse om at vi må søke 
TIlbake TIl FoRTIDeN FoR å kuNNe 
oveRleve I FRemTIDeN.

vel hjemme fra inntrykkssterke reiser, 
vender man raskt tilbake til hverdagens små 
ergrelser: kan noen vennligst fortelle meg 
hvilken internasjonal sammensvergelse av 
ondsinnede ingeniører og industridesignere 
som står bak lysteknologiens utvikling? Dette 
lille frustrasjonsutbrudd har sitt utgangspunkt i 
at det knapt finnes en lyspære lenger som 
egnehendig kan skiftes. Hver eneste spotlight 
eller downlight har sIN egeN eksTRemT 
lITe FoRbRukeRveNNlIge oRDNINg 
som gjør at man må velge mellom å plundre i 
timevis, leve i halvmørke eller tilkalle profesjonell 
hjelp! Hva skjedde med den gode, gamle 
lyspæren med sokkel? Hos meg er det 
pærer med stifter som bøyer seg, 
kjøkkenvifter med belysning du må være 
ingeniør eller vaktmester for å kunne skifte, 
downlights med mystiske fjæranordninger og 
stygge sparepærer som sprer tidenes grelleste 
lys. Ikke nødvendig å kle seg ut til Halloween 
her, nei – sett i en ny sparepære, så løper 
ungene vettskremt av gårde. Det er med andre 
ord behov for nye grep, slik du for eksempel  
kan finne inspirasjon til i vårt belysningsekstra 
fra side 157.

god høst med lyse ideer,  
fremtidsvisjoner og inspirert nostalgi!
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til fremtiden


