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Obiectele umorului japonez
presãrate cu zâmbete
Dupã ce în secolul al XIX-lea reprezentanþii epocii de

care se poate construi prin comentarii ºi preamãriri

reformã din Japonia au cãlãtorit în Europa pentru

un piedestal. Toate acestea sunt carenþe doar în ochii

schimb de experienþã, acum parcã am fi martorii unei

unui vest - european. În Japonia, unde anonimatul

ofensive a culturii japoneze, menite sã îmbogãþeascã

are o tradiþie multisecularã ºi firme renumite, precum

însãºi cultura europeanã. Creaþiile lor par sã

Sony, Sharp, Panasonic, etc. susþin colectivitãþi de

dezmintã tezele clasice, conform cãrora lumea aflatã

proiectare de mai multe mii de persoane, aceasta

pe linia globalizãrii naºte un limbaj stilistic internaþio-

fiind o situaþie obiºnuitã. Aceste colectivitãþi, de obi-

nal ºi un design globalizat.

cei, lucreazã în studiouri amplasate în cele mai

Observatorul atent descoperã imediat faptul cã în

aglomerate cartiere de business ale marilor oraºe,

conceptul japonez al formelor, componenta esteticã

într-o "societate de consum cu o poftã inepuizabilã",

trebuie interpretatã în primul rând ca o sesizare spiri-

unde "moda ºi trendurile consumatorilor se schimbã

tualã. Dupã spusele lui Michael Moningher,

mai des decât anotimpurile." (Furnio Shimizu, critic

"Diferenþele nu înseamnã doar obiectivismul varietãþii

de artã japonez).

formelor, aspect care îmbracã apariþia obiectelor, ci ºi

Activitatea din ce în ce mai intensã ºi cu succes din

S.P. Huntington

supleþea subiectivã, calitatea originalitãþii, bisensuali-

ce în ce mai mare a designerilor japonezi în Europa

aminteºte de civi-

tatea practicã, aº putea spune chiar tensiunea spiri-

poate avea mai multe cauze. Una poate fi faptul cã

tualã". Toate acestea sunt caracteristici corespunzã-

japonezii au o tendinþã tradiþionalã de migraþiune ca-

toare pentru descrierea obiectelor de artã ale cre-

racteristicã aparte a acestui popor, aºa cum relateazã
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lizaþia japonezã ca
de o entitate cultu-

atorului japonez Toshiyuki Kita, care face naveta

renumitul arhitect japonez Yoshinobu Ashikava: "nu

ralã de sine stãtã-

destul de des între Tokyo ºi Milano. Nãscut în 1942 la

ne stabilizãm nicãieri ºi nu ne ataºãm de nimic."

toare. Obiectele de

Osaka, designerul rezervat, dar totuºi prietenos, a ter-

Spiritualitatea mobilitãþii ºi a locuirii în continuã cãlãto-

minat în anul 1964 cursurile universitãþii Naniwa

rie a apãrut în conºtiinþa poporului japonez din cauza

Industrial Design College din oraºul sãu natal. În

deselor catastrofe naturale de pe insule.

1967, deja fondeazã propriul sãu studio la Osaka,

Astfel, este de la sine înþeles cã Kita, încã din 1968,

gereazã deja, la

unde se ocupã preponderent de locuinþe, stil de viaþã

prezintã prestigioasei firme Moroso de la Milano

prima vedere, acest

ºi artã manufacturierã. Din acest punct - caracteristic

colecþia de obiecte de artã carpetate denumitã

concept. Mobilele

stilului rezervat al japonezilor - nu sunt alte elemente

"Saruyama", amintind de munþii Japoniei. Dupã

biografice caracteristice designerilor europeni din

aceasta, firma cumpãrã proiectul de design al fotoli-

artã ale
proiectanþilor su-

lui Toshiyuki Kita

ilor uºoare "Walk" (plimbare). Ambele produse figu-

sunt asemãnãtoare

1. Creatorului japonez

reazã pânã în zilele noastre în oferta firmei Moroso.

unor obiecte mobile

Toshiyuki Kita

Obiectele de artã care amintesc de natura sau ges-

cu o geometrie

2. Fotolii Wink – Cassina

turile fiinþelor vii, adicã relaþia strânsã ºi sensibilã,
tradiþionalã faþã de naturã sunt caracteristici stilistice

reglabilã, de parcã

comune ale artiºtilor japonezi cunoscuþi ºi în Europa,

ar avea o vioaie

printre care se numãrã contemporanul recent stins

gesticulare - am

Shiro Kuramata (1934-1991) sau membrul grupului

putea spune chiar

Alchimia Masanori Umeda (1941- ). Fotoliile

creaturi - purtând

asemãnãtoare unor flori ale celui din urmã creator
sunt comercializate ºi azi de vestita firmã italianã

însemnele stilistice

Edra, care are mai ales colecþii extravagante.

inconfundabile ale
creatorului lor.
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În primii ani din Milano, Kita a fãcut cunoºtinþã ºi a
2.

colaborat cu mai mulþi designeri italieni, ca: Silvio
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Coppola, Giotto Stoppino ºi Bepi Fiori. Adevãrata explozie apare doar mai târziu,
în 1980, când într-o clipitã a atins proporþii internaþionale cu colecþia de fotolii care
imitã forme zoomorfe (creaturi oceanice), "Wink" (tras cu ochiul). Structurile metalice îmbrãcate în carpete colorate în stil sportiv, care se întind sub utilizator, au
înotãtoare metalice care sprijinã capul ºi datoritã articulaþiilor metalice se pot regla
continuu. Putem bãnui cã aceste obiecte însumeazã experienþa unui creator care
a fãcut dese ºi lungi cãlãtorii.
Lilli Hollein, una dintre criticii lui Kita, vorbind despre succesul mobilelor tinere colorate, cu o formã mereu în schimbare, a afirmat urmãtoarele: "o tragere jucãuºã
cu ochiul contra liniilor de trend principale."
Încã din 1983, fabricantul familiei de fotolii ºi a mãsuþei adiacente denumitã " Kick"
(loviturã) este prestigioasa firmã italianã Cassina. Ambele produse au fost alese
încã în 1984 în colecþia permanentã a muzeului de arte moderne Moma, din New
York.
Cei care scriu aprecieri privitoare la munca lui Kita, în general amintesc de mai
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multe trãsãturi caracteristice, printre care se numãrã umorul, confortul, afinitatea
tehnicã, formele organice ºi caracterul metaforic.
Aºa s-a nãscut:

Dupã succesul seriei Wink se înmulþesc produsele, stilurile, relaþiile europene:
 1983 - proiecteazã lãmpi pentru firma italianã Guzzini;

 setul de vase acoperit cu lac urushi, conceput în

 din 1985 proiecteazã un ºezlong confortabil, reglabil pentru firma germanã

1986 pentru firma japonezã Ohnumkai-Koshudo;

Interprofil;

 lãmpi "Beppo" din hârtie de ozalid coloratã, pentru

 în 1989 japonezul proiecteazã pentru firma italianã Casas, familia de scaune

firma japonezã IDK din 1991;

"Miraj". Aici se evidenþiazã caracterul modular caracteristic japonezilor, care împre-

 lãmpi "PAO" din hârtie de ozalid coloratã, pentru

uneazã scheletul scaunului format din aluminiu turnat sub presiune ºi diverse ele-

firma italianã Guzinni din 1994;

mente de susþinere a capului, creând astfel noi caractere;

 set de vase pentru cãlãtorie "Yamanaka" din 1997,

 pe lângã toate acestea, proiecteazã ºi pentru firmele italiene Academia, Luci,

pentru firma japonezã IDK;

Ipnos, Atelier, Cidue ºi Magis;

 în 2003 set de vase de cãlãtorie "Pewter" (vase de

 în 1996 pentru firma italianã "Adele" apare familia de fotolii uºoare pe rotile,

staniu), pentru firma francezã Mariage Freres;

care exceleazã prin membrii "Aki", "Biki" ºi "Canta". Aceste variante primesc indi-

 set de vase ºi tacâmuri în 2003 denumit "Hana",

vidualitate prin montarea diferenþiatã a diverselor braþe ºi sprijinitoare la acelaºi

confecþionat din porþelan pentru firma japonezã Arita

ansamblu de bazã, braþele colorate amintind de o gesticulare intensã.

Nanakura Porceline.

Experienþa sa a fost întrunitã în cartea "Movements as concept" (miºcarea ca ºi
concept) apãrutã în 1989, în Japonia. Între timp, firme europene ºi japoneze, cu

În anul 1987, la aniversarea de 10 ani a Centrului

ajutorul unor tehnici manufacturiere tradiþionale interpreteazã moºtenirea culturii

Pompidou au delimitat în cadrul complexului comer-

obiectelor japoneze, integrând noi funcþii în componenþã (de exemplu, termos).

cial un spaþiu dedicat culturii japoneze, unde au
prezentat ceremonia consumului de ceai. Delimitarea

3. Fotoliul Tok – Stokke

s-a fãcut cu ajutorul unor bare metalice, care nu se-

4. Aki, Biki, Canta

parã în mod real spaþiul, ci doar semnificã ideea de
delimitare.
Kita poate fi considerat un cetãþean internaþional, un
cosmopolit, aºa cum mãrturiseºte: "design-ul pentru
mine nu are frontiere sau naþionalitate, iar designerii
trebuie sã gãseascã un limbaj comun, care trece
peste hotarele clasice." Mai mult decât atât, lucrând
pentru o firmã austriacã, afirmã urmãtoarele: "eu îmi
încetez existenþa ca japonez, devin austriac când
lucrez pentru Wittmann."
Pe lângã aceste aspecte, el considerã exemple
3.

demne de urmat, creatorii, arhitecþii austrieci ai
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5. Fotoliul Hop – Wittmann

nice". Într-o perioadã scurtã a þinut cursuri la firma

6. Toki

Vitra ºi la Universitatea Shien-Chien din Taipei.
În 1997, la expoziþia japonezã de la Sevilia, a proiectat un fotoliu cu o denumire caracteristicã lui "Multi lingual chair", care a fost ales ca al treilea obiect creat
de el în colecþia muzeului Moma, din New York. Ca o
însumare a experienþei profesionale editeazã în 2001
cartea "The soul of design" (spiritul design-ului). În
primii ani ai noului mileniu, Toshiyuki Kita proiecteazã
obiecte electrotehnice mai mult pentru firmele
japoneze. Printre acestea se numãrã cele ºase variante ale televizorului "Aquos", ale firmei Sharp din
2001, porta vocea "Miura" pentru Ms System în 2006.
Un alt exemplu este vasul de fiert orez "Rizo" ºi
5.

robotul "Wakamaru" pentru Mitshubishi. Totodatã,
proiecteazã ºi obiecte care reflectã cultura ºi spiritualitatea japonezã: lãmpile "Aoya" (2005) din hârtie

cumpenei dintre secole, printre care se numãrã: Otto Wagner, Josef Hoffman ºi

tradiþionalã washi, respectiv în 2002 setul de tacâmuri

Le Corbusier, unul dintre maeºtri modernismului. Despre devotamentul sãu,

"Hana" pentru renumita fabricã de porþelan Arita.

despre rãdãcinile spirituale adânc implementate în tradiþia japonezã mãrturiseºte

Mai târziu, proiecteazã din nou pentru firmele

în cartea sa editatã în 1999, cu titlul "Washi and urushi".

europene, în 2005 elaborând fotoliul "Tok" pentru

În loc sã ne mirãm, noi europenii ar trebui sã înþelegem cã în cultura japonezã

firma norvegianã arhicunoscutã Stokke, din materiale

este cât se poate de firesc sã coexiste contradicþiile sub forma unor sinteze. Un

specific scandinave (elemente presate - stratificate).

mare ajutor pentru a înþelege acest fapt este mentalitatea zen (meditaþie), varianta

În 2007, firma italianã Meritalia, cunoscutã dupã

japonezã a budhismului. Astfel, o parte integrantã a conceptului creator a lui Kita

mobilele carpetate cu tentã de umor, primeºte de la

o constituie ºi respectul tradiþiei.

Kita garnitura "Toki", care este formatã din elemente

Pentru firma austriacã Wittman a început sã lucreze în preajma anilor '90. Prima

carpetate, mobile, colorate. Obiectul poate cel mai

colecþie de mobilã a fost familia carpetatã (fotoliu, canapea, taburet) denumitã

personal ºi cel mai caracteristic al lui Toshiyuki Kita

Hop, conceputã în stil "kitaian", organic, colorat, specific asimetric japonez. Dupã

este ceasul de mânã "Two points" (douã puncte) cu

aceasta, a urmat în 1999 mobila de sufragerie "Koto", creatã într-un stil asemãnã-

douã cadrane, care a fost creat în 1991. Acest obiect

tor, înglobând ºi o sofã. În decursul rezidenþei la Viena în 1993, a fost invitat ca

certificã faptul cã, în conformitate cu caracterul

profesor la ºcoala Superioarã de Arte Aplicate Viena, unde a predat un semestru.

tradiþional simbolist al artei japoneze, creatorul lui în

Aici s-a împrietenit cu un alt cosmopolit din Tirolul de Sud, Matteo Thun, o per-

mai multe culturi, diverse locaþii ºi diferiþi timpi totuºi

sonalitate la fel de coloratã ca ºi el. În amintirile studenþilor a rãmas doar ima-

ºtie întotdeauna ora exactã.

ginea sa zâmbitoare, spiritul rezervat japonez ºi o expresie caracteristicã "very

Vásárhelyi J ános – d esigner
7. Toki
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