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Kali, en stol av Jasper Morrison

Vi är mycket stolta över att presentera vårt första samarbete med brittiska
formgivaren Jasper Morrison, vilket resulterat i trästolen Kali. Framtagningen
och produktionen av den hållbara och funktionella stolen, är ytterligare ett
led i vårt samarbete med den oberoende organisationen Econef som arbetar
med att utveckla ett barncenter i norra Tanzania, Afrika.
Vid berget Kilimanjaros fot, ligger det första av många byggnader som slutligen
ska användas som barnhem, skola, kontor och hem för barn och hjälparbetare
i området. Stolen Kali kommer att användas i byggnaderna för olika aktiviteter
och även säljas internationellt där en del av vinsten oavkortat kommer att gå till
Econef projektet. Stolen tillverkas i Sverige men är formgiven på ett sätt som kan
möjliggöra en produktion i närheten av barncentret i Tanzania, ett långsiktigt mål
som även skulle skapa lokala jobb.

JASPER MORRISON
Jasper Morrison föddes i London
1959 och har studerat på Kingston
Polytechnic och Royal College of Art
i London, med ett utbytesår på HDK i
Berlin. 1986 startade Jasper Morrison
ett designkontor i London och har
för närvarande kontor i London, Paris
och Tokyo. Det har skrivits mycket
om hans arbete och Jasper Morrison
har själv även skrivit många böcker
om design. Hans arbete inom design
och tankar kring ämnet kan inte
underskattas och är en ständig källa
till inspiration för generationer av
formgivare. Morrisons arbete sträcker
sig från spårvagnssystem i Hanover
till objekt för det dukade bordet,
elprodukter och möbler för klienter
som Muji, Cappellini, Flos och Vitra.
OFFECCT tillverkar och marknadsför
möbler med hållbar design för aktiva
mötesplatser.

– Stolen Kali är formgiven utifrån en aningen låg, teknisk aspekt, för att möjliggöra
att stolen skulle kunna produceras lokalt i framtiden. Stolens karaktär är något
pedagogisk utan att vara allt för ordinär, hoppas jag, och formgiven för att kunna
ha ett långt liv, säger Jasper Morrison.
– Vi är glada över att arbeta med Jasper Morrison som förstår vikten av det här
projektet. Vi stödjer Econef sedan 2013, och genom att skapa den här stolen kan
vi utöver monetärt stöd också bidra med något som är fysiskt, något som kan
användas direkt, säger Offeccts VD Kurt Tingdal.
Econef är en oberoende organisation som är baserad i Sverige och Tanzania.
Econef Tanzania drivs av barnhemsföreståndarinnan Caroline Nicholas som
driver verksamheten från Jua Kali, utanför staden Arusha, med syftet att hjälpa
föräldralösa barn i området.
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