
Johanson x Beckmans Designhögskola

För sjätte året i rad samarbetar Johanson med 
Beckmans Designhögskola i ett möbelprojekt. Ett 
lärorikt och verkligt stimulerande arbetssätt som 
ger båda parter inblick i varandras världar och 
viktiga insikter. Varje år presenteras resultatet under 
Möbelmässan. I år är inget undantag och Johanson 
har glädjen att presentera NOVA- en skulptural 
barstol med lätt, svävande uttryck, formgiven av 
Jenny Svensén och Max Lundén.

Uppdraget var att fritt designa en barstol i två olika 
höjder. Max & Jenny tog som utgångspunkt att formge 
en stol med skulpturala egenskaper baserad på 
eleganta svepande linjer och en lätt och luftig känsla. 
Nova är ett resultat av lekfulla workshops och en 
vision från Max och Jennys sida att det är möjligt att få 
en känsla av rörelse i en stol, även om den står tryggt 
och stadigt förankrad på marken.

”Vår designprocess började med att omvandla våra 
nyckelord till separata skisser, som vi jämförde, för att 
hitta intressanta former som också kändes kopplade 
till varumärket Johanson. Vår största utmaning var att 
göra en barstol som var både trogen vår vision samt 
produktionsvänlig. Nova är resultatet av inspirerade 
workshops och vi känner oss stolta över resultatet. 
Nova är vacker i sig samtidigt som det lekfullhet 
uttrycket och de oavbrutna linjerna, förstärks när flera 
stolar placeras i rad framför en bardisk”, säger Max & 
Jenny.

Under Möbelmässan presenteras NOVA i två höjder 
och olika färgversioner. Visning sker såväl i Beckmans 
Designhögskolas monter i hall C som i Johansons 
showroom och galleri, Gallery G22 på Blekingegatan 
22. I G22 visas även övriga samarbeten som skett 
mellan Beckmans Designhögskola och Johanson 
Design de senaste sex åren i utställningen Johanson x 
Beckmans 6 år.

fortsättning        -

NOVA- en skulptural barstol
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Vi ställer tre frågor till Jenny & Max

Var har varit mest lärorikt under processen?
Att ha fått följa tillverkningen på plats och värdet av 
god kommunikation mellan alla involverade i projektet. 
Det har hjälpt oss igenom viktiga vägval under 
processen och gjort att vi kunnat sålla bort samt 
vidareutveckla starkare idéer bakom Nova. 

Vad har varit svårast under processen?
En stor utmaning har varit att få våra formval att 
fungera i produktionen då vi arbetat med många 
kurvaturer i metallen. Vissa radier behövde ses över 
för att göra designen produktionsvänlig, vilket i sin 
tur påverkade andra delar av barstolen. Så att få ihop 
alla delar till en helhet som kändes bra har varit en 
utmaning samtidigt som vi lärt oss väldigt mycket från 
det. 

Om ni skulle göra fler produkter till NOVA, vilka står 
då på er önskelista?
Det hade varit kul att utveckla bland annat en fåtölj, 
någon form av belysning och ett bord. Vi tror att 
det skulle vara fint med bordsskiva som har samma 
svävande uttryck som sitsen på vår barstol.

NOVA tillverkas av Johanson i Markaryd där såväl 
sömnad som konstruktion sköts av hantverkskunniga 
händer. Flexibiliteten gällande färgsättning och 
tapetsering är näst intill oändlig genom Johansons 
egen tillverkning.
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