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Vad är god/bra design för dig?
Bra design händer när en föremål uppfyller sin funktion 
och inget mer går att plocka bort från föremålet.
Design betyder att komunikation händer automatiskt 
och utan tvång och att alla delar är begripliga på enkla 
logiska sätt.
God design kan man känner igen genom att vara 
aktsam vilka objekter i vardagan bli helt upfyld med sin 
funktion.(föremålet kommer inte i vägen av syftet)

adjektiv

• stilrent
• symetriskt
• miljövänligt
• smart
• enkelt

verb 

• inspirera
• tilltala
• framhäva
• förenkla
• skapa



4

Det Ryska Avant-gardet

Värdegrund/Idiologie
Att ta realiteten på en ny nivå och tar in aspekter av kommunism/socialism.

Formspråk
abstrakt, kantigt, hårda former, levande färgglad, mycket svart, vit, röt

Detailnivå
hög detailnivå, mycket geometriska former, kompositionen mycket viktig.
mest konst+ Architektur 

Design highlights

Shukhov tower shabolovka moscow
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Kandinsky's On White II (1923)

adjektiv
stilrent
balanserad
smart
färgglad
geometriskt

verb
futurisera
tilltala
upmuntrar
förenkla
informera

front figurer
Wassily Kandinsky 
David Burliuk 
Alexander Archipenko
Kazimir Malevich 
Aleksandra Ekster 
Vladimir Tatlin 

ochså med:
Nathan Altman
Vladimir Baranoff-Rossine
Vladimir Burliuk
Marc Chagall
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Ilya Chashnik
Robert Falk
Ivan Kliun
Gustav Klutsis
Liubov Popova
Ivan Puni
Alexander Rodchenko
Olga Rozanova
Léopold Survage
Varvara Stepanova
Georgii and Vladimir Stenberg
Pavel Filonov
Nina Genke-Meller
Natalia Goncharova
Michail GrobmanAristarkh Lentulov
El Lissitzky
Paul Mansouroff
Mikhail Matyushin
Vadim Meller
Solomon Nikritin
Vasiliy Yermilov
Nadezhda Udaltsova
Alexandr Zhdanov

Grupper/rörelse/epoch
1890-1930
Neo-primitivism, suprematism, constructivism, and futurism
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Kontext
Det ryska avantgardet är lite som e   samlingsnamn för a   beskriva de olika modernis  ska s  lar som rörde 
sig i Ryssland och Sovjetunionen ungefär kring 1890  ll 1930, för a   nämna några Neo-primi  vism, suprema-
 sm, konstruk  vism och futurism. 

De olika områden som det började komma nya teorier inom var bland annat bildkonst, li  eratur, teater, dans 
och musik. 
Det förekom tankar om a   gränserna mellan de olika kons  ormerna skulle suddas ut och a    ll exempel kon-
stnärer, designers och målare inte bara skulle arbeta inom sina respek  ve områden utan också kunna skapa 
inom de andra. 
Under den  d som då gällde hade socialismen/kommunismen stort fäste i Ryssland/sovjet, och  ll en början 
lät man konstnärerna u  rycka sig på si   eget vis och använda sin kunskap  ll a   förnya de samhälliga ins  -
tu  onerna. De  a förändrades på 1920-talet förändrades dock konstnärens frihet och sovjetregimen började 
alltmer vilja få in symboler och u  ryck för revolu  onen såsom hammaren och skäran, den röda stjärnan och 
bilder på Lenin. 
I och med a   den socialis  ska realismen blev den o   ciella konstriktningen på 1930-talet under Stalins styre 
så försvann det ryska avantgardet allt mer.

Formspråk
Dom arbetade mycket med geometriska former. släta färgytor, asymmetriska komposi  oner som framkallade 
en stark känsla av dynamik i verken. Betoningen av materialet var typiskt för konstruktvism.
Till skillnad från moderinsmen i andra länder kunde verken även innehålla humoris  ska drag.

Detaljnivå
Avantgarde betyder förtrupp på franska och det var 
precis det som de ryska avantgardet var - en trupp 
i fronlinjen som var nytänkande, exprimen  ell och 
innova  v.
De var pionärer inom bland annat fotomontage. På 
senare  d även statsstyrt av den sovje  ska regimen. 
Dom revolterade, förändrade och ifrågasa  e. Dom 
involverade betraktaren, och ville få betraktaren a   
ak  v delta i konsten. 

Tatlintower, dock endast en modell, blev aldrig byggd. 
Var tänkt som e   monument för Bolshevik Revolu  on

El Lizzitsky

Rysk avantgarde

Maria Rodrigo, Wictor Thelin, 
Frans Sjöberg, Jenny Markstedt
Designhistora 1
Kris  na Hjelte
Linnéuniversitetet

20 December 2010
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Fron  igurer
De mest kända fron  igurer i det ryska avantgardet var Wassily Kandinsky, 
David Burliuk, Alexander Archipenko, Kazimir Malevich, Marc Chagall, 
Aleksandra Ekster och Vladimir Tatlin. 

Kadinski var målare och gra ker som var verksam även i Tyskland och 
Frankrike och jobbade mycket med abstrakt och expressionis  sk konst.

Burliuk var målare, förfa  are och publicist och jobbade mest med ryska 
futurism.
Archipenko var en skulptör och klassades som kubist. Han använde sig my-
cket av nega  va ytor för a   analysera mänskliga  gurer.

Malevich som målade mest började med realis  ska målningar såsom �“Flod-
er Grill, 1903�” och gick över  ll det mer klassisk ryska avantgarde utseendet 
med geometriska former runt 1912 med �“The Knifegrinder�”

Chagall var inte bara avantgardist utan lite överalt och mycket in ytande på 
en rad olika epoker.  Han målade mycket och jobbade även med glas. Under 
första världskriget var han i Ryssland och blev en av de mest vik  gaste 
avantgarde konstnärer.

Ekster som jobbade mycket ihop med Tairov i hans teater är känd för 
hennes revolu  onsliknande konst på gator i Kiev och Odessa. Hon jobbade 
öven med kostymdesign.

Tatlin var målare och arkitekt och var mycket vik  gt i 20 talet för avant-
garde, men senare blev del av den konstruk  vis  ska.

Övriga  gurer: Alexander Rodchenko, Nathan Altman, Vladimir Barano  -
Rossine, Vladimir Burliuk, Marc Chagall, Ilya Chashnik, Robert Falk, Ivan 
Kliun, Gustav Klutsis, Liubov Popova, Ivan Puni, Olga Rozanova, Léopold 
Survage Varvara Stepanova Georgii and Vladimir Stenberg Pavel Filonov, 
Nina Genke-Meller, Vladimir Shukov och många mer.

Vladimir Shukov tower

Wassily Kadinsky

Poster av Alexander Rodchenko.
Kanske känner igen den? Inspira  on  ll Franz 
Ferdinands cd-album från 2005.

Stol av Tatlin

Cover för dikt-
samlingen Pro 
Eto (About That)
av Rodchenko.

Art Déco

Tv. Chrysler building  och th. En hissdörr I byggnaden.

Art Déco (kortform av franskans art décoratif "dekorativ konst"), är baserat på matematiska geometriska 
former.
 ”Ansågs i allmänhet vara en eklektisk form av elegant och stilig modernism som påverkats av en mängd 
olika källor” (Eklektisk = försöker förena idéer från olika håll)

Allt startade vid världsutställningen i paris 1925(Exposition Internationale des Arts Décoratifs 
et Industriels Modernes). Den schweiziske arkitekten Le Corbusier formgav en av paviljongerna och 
gav den namnet L’Esprit Nouveau. Det var ur denna världsutställning som termen ”art dèco” uppstod

Stilen är inspirerad av egyptisk, afrikansk grekisk-romersk aztekisk babylonisk konst och arkitektur. 
Möjligheten att resa och upptäckten av Tutanchamons grav gjorde att intresset för dessa kulturer blev allt 
större.

Pablo Picassos och George Braques kubistiska målningar fångade formgivarnas fantasi. Art déco var inte 
en designrörelse utan snarare en gemensam syn på formgivning. Det var ett växelspel mellan många olika 
former och material som var allmänt förekommande. Till exempel: Geometriska former, abstrakta 
mönster i klara färger. Material som brons elfenben och ebenholts.
Men även att det verkar exklusivt så gjorde det nya materialet backelit, som var mycket mångsidigt och 
populärt, att ”alla” hade råd. 

Några frontfigurer för art dèco är Renè Lalique som gjorde glasföremål såsom bilmaskotar, parfymflaskor 
och statyetter och Rolf Engströmer som var en svensk inredningsarkitekt och möbeldesigner.

Henric Revelj Dp1
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Designhistoria Uppgift 	 2 F

Kan du hitta något i nutiden som påminner dig om det du har födjupad dig i? 

Ryska Avantgarde

MoB Cru     8801205777 Förmedlingsuppdrag Skatteverket   20552 Malmö    T 0705616148    E moburkhardt@me.com    www.MoB-Berlin.de

MoB Cru
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Rysk Avantgarde

Chair One
En av mina favorit designer visade mig länge sen att en intryck kan vara mycket missledande. Och när jag fördjupade mig i 

det ryska avantgarde så märkte jag tidigt att geometriska former och enkla raka linjer var en stort del av deras skapande 

process. Det är därför jag har vald Chair One av Konstantin Grcic.

Huvudsakliga estetiska synpunkter

Vid Rysk Avantgarde Vid Chair One

Raka Linjer oftast geometriska grundformer Nästan enbart treängulera former, mycket geometriska och 

raka intryck

Industriella materialer Betong och aluminium med fluorinerad titanium

Monokroma eller enkla färger Grå betong och svart sitt yta (kan varieras med originalen 

var i svart)

Chair One har utseendet av en spindelnät som trängdes genom en 

geometrisk mönster. Hela stolen skriker industrialism och avantgarde. 

Mitt första tanke när jag skulle koppla ryska avantgardet till en 

nuvarande produkt blev så klart Konstantin Grcic’s Design. Han har även 

gjord en del andra stil-lika designs som jag uppskatta mycket inte minst 

på grund av deras funktionalitet.

MoB Cru

Designhistoria! 1

Chair One från Magis är en modern klassiker 
formgiven av Konstantin Grcic
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Designhistoria Uppgift 1 C

Kan du hitta något i nutiden som påminner dig om det du har fördjupad dig i?

Robert Egger - Specialized

MoB Cru     8801205777 Förmedlingsuppdrag Skatteverket   20552 Malmö    T 0705616148    E moburkhardt@me.com    www.MoB-Berlin.de

MoB Cru
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Robert Egger - Special ized

Karriär innan Specialized
Efter utbildning som industriell ingenjör från University of Wisconsin-Stout 

skikade Robert ut ett enda job ansökan - till Trek. Han fick jobben och 

jobbade hos Trek i drygt ett år, efteråt tävlade han ett tag inom cykelsporten 

och kom till Specialized i 1987.

Specialized

Hos Specialized Robert började med att tar tag i 

ledande av deras Hjälm avdelning och tog fram sub 6 

hjälmen. Nuförtiden jobba han som Chief Design 

Direktor och hans motto är “Innovate or Die”. 

Robbert byggde till och med sitt eget hus tillsam-

mans med hans fru, som jobba för Fox Racing och 

lära folk köra motocross. Robbert själv cyklar mycket 

och gilla även köra motorcykel. Han Har restaurerat 

en Shelby Cobra och gillar allmänt en mycket mer 

hands-on sätt att jobba än några av sina kollegor. 

Möten tycker han är tråkigt och han teckna mycket.

Han designade ochså Specialized TriSpoke Hjul med DuPont som var Lance 

Armstrongs favorit hjul och ett allmänt bra succé, men samarbetet blev avslu-

tad tills idag.

Bra och Dåligt

Robert Egger själv säger att han har missad att jobba med suspension i rätt tid och skulle har kommit i det tidigare. 

Han uppskatta dock att han har tagit Specialized till en mer design uppskattande företag och i dagsläge har de kommit 

mycket långt från när han började jobba hos de i 80-talet. Design är aspekten som gör Specialzed unik och speciell.

MoB Cru

Designhistoria! 1
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“Ett Mästerverk”
  - NewYork Times

“Brilliant”
  -Financial Times

New York Bestseller Tom Egoface’s
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