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Haiku, en stol av Mario Ruiz

Precis som namnet på stolen antyder, är något gömt i dess konstruktion. Vid
ett första ögonkast ser Haiku ut som många andra trästolar, men tittar man
närmare börjar stolens komplexitet gradvis att träda fram. När du sitter i den
här stolen, kommer du inte bara att uppleva dess komfort, utan även lyckan
av att få upptäcka dess subtila och eleganta detaljer. I Mario Ruiz händer har
hantverk i trä och uppfinningsrikt industriellt maskineri resulterat i en fysisk
Haiku.
– Marknaden är fylld till bredden med klassiska trästolar som fortsätter att vara
samtida funktionella, så när jag formgav den här stolen, försökte jag inte komma
på ett nytt formspråk, det hade varit för pretentiöst av mig. Särskilt i Skandinavien.
En stol är en samansättning av olika delar och det här projektet lyfter fram
kopplingen mellan stolens olika delar på ett sätt som idag är ovanligt och som förr
inte var tekniskt möjligt, säger Mario Ruiz.

MARIO RUIZ
Mario Ruiz studerade industridesign
på Elisava School of Design i
Barcelona. Han påbörjade sin
professionella karriär 1995 och
under de första åren fram till 2003
fokuserade han först och främst på
teknologi och kontorsmöbler. Idag
arbetar Mario Ruiz för internationellt
erkända producenter inom
områden såsom belysning, möbler,
kontorsutrustning och grafisk form.
Ruiz har varit involverad i ett flertal
uppmärksammade arkitektur- och
inredningsprojekt för kunder såsom
Siemens, Offecct, Schneider Electric
och Metalarte. Ruiz har erhållit
många prestigefulla priser bl.a.
Red Dot Award, IF, Design Plu och
Wallpaper* Award.
OFFECCT tillverkar och marknadsför
möbler med hållbar design för aktiva
mötesplatser.

Haiku är onekligen en stol i vilken skandinaviskt hantverk möter högteknologi.
Stolen är lätt, tålig och den flätade sitsen kan enkelt kläs om med olika utvalda
tyger. Haiku är det femte projektet i ett långt och kreativt samarbete mellan
Offecct och Mario Ruiz.
– Att arbeta med Offecct är alltid en erfarenhet som får mig att utvecklas. Jag
gillar sättet som företaget uppmuntrar formgivaren att tänka i nya banor, vilket
få företag gör. Utöver det har vi en bra kommunikation och en trevlig personlig
relation, avslutar Mario Ruiz.
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