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Bruno Mathsson-priset 2005
till Johannes Norlander
Årets Bruno Mathsson-pris på 100.000 kronor tilldelas den
unge svenske möbelformgivaren Johannes Norlander.

Mathsson-fonden säger i sin
motivering att Johannes
Norlander i produktgestaltning
och formspråk demonstrerar hur
det arketypiska kan tillföras nya
dimensioner. Den suveräna
enkelheten förstärks av en
underfundig humor. Med materi-
al, form och mellanrum finslipar
han sina exakta uttryck och
utmanar betraktaren till djupare
reflektioner.

Johannes Norlander är född i
Göteborg 1974. Han utbildade

sig 1993-1995 på CTH i Göteborg. Gick ett år på GDI Konstfack i Stockholm och
avslutade sin arkitektutbildning 1996-1999 på KTH Arkitektur i Stockholm. De stolar,
som framför allt föranlett Mathsson-fonden att tilldela honom priset, heter Ingenjören
och Dartanjang, namn som ger litterära associationer. Som formgivare talar Johannes
Norlander om att bruksföremål har en själ och att han i sitt formspråk vill förmedla
poesi som väcker tankar och ger referenser.

Från sin egen meccano-tid gick Johannes Norlander vidare, finslipade sitt intresse
för konstruktioner och utvecklade händighet i farfaderns verkstad, den specialiserade
dörrfabriken, som i dag drivs av fadern och en broder.

Priset kommer att utdelas i samband med ett heldagsseminarium i Värnamo om
industridesign. Priset utdelas av professor Magnus Silfverhielm, Stockholm. Vid
seminariet medverkar skaparen av Skeppshultscykeln, Björn Dahlström, den grafiska
formgivaren HC Ericson och en av skaparna av Elflugan, Kina Strandberg. Det blir
öppet hus hos ett flertal välkända designföretag som Blond Belysning, Bruno
Mathsson International, Fälth & Hessler, Kateha, Källemo, Snickar Per och designho-
tellet Park Inn. Dessutom kommer guidade visningar att ske av Bruno Mathssons
hem och berömda glashus vid sjön Vidöster utanför Värnamo.
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