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DIZAINS PASAULĒ

REIZ STARP CIGAREŠU DŪMIEM...
1980. gada 11. decembra vakars. Jaunu, radošu pirātu banda 
sanāk kopā, lai iedvestu dzīvību inovatīvai dizaina kustībai. Tusiņa 
vieta – pazīstamā arhitekta Etores Sotsasa (Ettore Sottsass) un 
viņa dvēseles mūzas kritiķes Barbaras Radičes (Barbara Radice) 
viesistaba. Starp smiekliem un cigarešu dūmiem vinila plate ik pa 
brīdim atskaņo Boba Dilana kompozīciju Stuck Inside of Mobile with 
the Memphis Blues Again... Sotsass ierosina: «Saucam Memphis!» 
Un glamūrais nosaukums ir dzimis. Radiče teic, ka Memphis 
tika radīts ar domu mainīt starptautiskā dizaina seju. Deklarētais 
mērķis – izrauties no funkcionālisma dogmām, svinēt banālo un 
katru dienu pārkāpt labas gaumes tabu. Pirmā Memphis-Milano 
zīmola kolekcija ar 55 produktiem tika prezentēta 1981. gada 
19. septembrī Arc’74 šovrūmā Corso Europa 2. Tā bija Salone 
del Mobile nedēļa. Galerijas priekšā, bloķējot satiksmi, drūzmējās 
pūlis – vairāk nekā 2000 cilvēku. Leģendārajā debijā jaucās 
elegance un kičs, dialogi starp absurdām un iracionālām formām, 
bet dārgakmeņus simulējošie plastikāta lamināta raksti konfrontēja 
ar konservatīvajiem ražošanas principiem. Starptautiska sensācija! 
Un... apjukums dizaineru aprindās. Kolekcija nonāca gan sabiedrības, 
gan preses prožektoru gaismā – produktus pirka muzeji, 
kolekcionāri, un jau pirmajā gadā Memphis rotāja 52 žurnālu un 
laikrakstu vākus visā pasaulē. 

SLAVAS KODS
Kad Memphis dzima, neviens nelika dižas cerības uz grupas 
panākumiem. Bet vismazāk viņi paši. «Mēs visi esam pārliecināti, ka 
Memphis mēbeles drīz izies no modes,» bija rakstīts pirmās izstādes 
kataloga ievadvārdos. Šodiena izvērtusies citāda – viņu dizainētie 
produkti tiek ražoti un šķiet vēl modernāki un kolekcionēšanas vērtāki 
nekā pirmsākumos. Nenoliedzami, savi nopelni tajā ir informācijas 
sabiedrības attīstībai – Memphis bija iespēja uzrunāt pasauli un 
pastāstīt savu unikālo stāstu. Tas bija kultūras vēstījums. Kaislīga 
kustība, kas iedvesmojās no Art Déco, futūrisma, popārta u. c. Grupa 
nāca klajā ar postulātu, kas iepļaukā labu gaumi un modernistu 
mantru Form Follows Function (forma seko funkcijai). Viņi 

Viņi fantazēja, koši krāsoja, protestēja. Meta izaicinājumu 
formai, materiālam, tradīcijai, sabiedrībai. Šis dizains ir kopā 
ar mums jau 40 gadus. Dievināts, pielūgts. Un nīsts. Dēvēts 
par neglītu, kaitīgu, dārgu, nepraktisku, kičīgu. Un elegantu, 
emocionālu, izsmalcinātu. Tik pretrunīgi vērtēta, kritizēta 
un debesīs celta ir Milānā dibinātā avangardiskā dizaina 
grupa Memphis, kuras izteiksmīgie postmodernisma stila 
objekti aizvien ir ražošanā un nesteidz pamest dizaina ikonu 
virsotnes. 

Mērķis – katru 
dienu pārkāpt labas 
gaumes tabu. 

Uzmanību, narkotikas!
Memphis un Etores Sotsasa 
ģēniji nav šķirami. Viņš, ar asu 
prātu un daudziem talantiem 
apveltīts intelektuālis, mēdza 
ironizēt: «Memphis ir kā ļoti 
stipra narkotika, nav ieteicams 
lietot pārāk daudz.» Kad grupu 
dibināja, meistaram bija 63, bet 
visi pārējie – apmēram 30 gadus 
jaunāki. Sotsass pats mācēja 
un kolēģus mācīja skicēs ielikt 
emocijas – turklāt tik intensīvas, 
lai, atnesti mājās, realizētie 
objekti būtu kompanjoni, ne tikai 
mēbeles. Vēl viena viņa kaislība – 
krāsas. Meistars radīja laimīgo 
krāsu buķeti. Lai gan aizrāvās ar 
zaļo, kopumā mīlēja visu paleti 
no spilgtajiem līdz bāli maigajiem 
toņiem, kas asociējas ar bērnu 
svētku noformējumiem.  

Dīvāns Big Sur (1986), dizains Peter Shire (foto Roberto Gennari). 

1. Michele de Lucchi izstrādātais galdiņš Flamingo 
(1984), foto Pariano Angelantonio. 2. Michele de 
Lucchi 1983. gadā dizainētā vāze Antares (foto Studio 
Azzurro). 3. Ettore Sottsass 1981. gadā dizainētais 
grāmatplaukts Carlton (foto Pariano Angelantonio). 
4. Tējkanna Colorado (1983) no Memphis Milano 
kolekcijas, ko izstrādājis Marco Zanini (foto Pariano 
Angelantonio). 
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Drausmīgi labi

Memphis radošā komanda Tawaraya Boxing Ring gultā, ko dizainējis Masanori Umeda (foto Studio Azzurro, Memphis-milano.com).



Nepalaid garām!
Par dizaina grupas spožo radošo 
periodu pašlaik vēsta izstāde 
Memphis: 40 Years of Kitsch 
and Elegance Vācijas Vitra 
dizaina muzejā, tā būs atvērta līdz 
2022. gada 23. janvārim.
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priekšroku deva Form Follows Fun (forma seko jautrībai). 
Krāšņās krāsās tērptu, ekstravagantu objektu dizains 
šķita aizgūts no komiksu grāmatām un reklāmas 
estētikas un tad sajaukts spirdzinošā kokteilī... Abstrakti 
motīvi un totēmiskas formas ziņoja, ka dizaina jēdziens 
un mērķis ir plašāks par pārliecību, ka svarīgākais ir 
komfortabli sēdēt funkcionālā krēslā. Izrādās, ka mēbeles 
var provocēt, izklaidēt, savaldzināt. Ka vide mums apkārt 
var būt aizraujoša, rotaļīga, emocionāla. Ka uz inovatīvu 
tehnoloģiju viļņa var spēlēties ar dizainu un materiālu. 
Bet galvenais – komunicēt. Individuālā radošā brīvība ir 
lielais aizguvums, ko kā instrumentu izmanto šodienas 
dizaineru paaudze un par ko jāpateicas Sotsasa un 
domubiedru projektam. 

IEDVESMOTIE 
Grupas aktīvais mūžs bija leģendārs, tomēr īslaicīgs. Jau 
1985. gadā vadības grožus pēkšņi pameta Sotsass, bet 
oficiāli tā beidza pastāvēt 1988. gadā. Taču Memphis 
fenomens neizdzisa. Kā dibinot bija iecerēts, tas mutēja 
un transformējās. Iesaistoties jauniem talantiem, arī 
māksliniekiem, 90. gados attīstījās Meta-Memphis, 
tad Post Design. Tagad visi zīmoli ietilpst Milānā 
bāzētā kompānijā Memphis, kuras šovrūmos pieejami 
autentiski Memphis-Milano un tās turpinātāju darbi un 
kur var izsekot memfistu evolūcijas līkločiem. 
Memfistu mītiskā dizaina valoda un kolorītā seja 
kļuvusi par iedvesmas platformu plašam sekotāju 
lokam, kuri izprot viņu noteikumus un arī veidu, kā tos 

Viens no globālā triumfa momentiem saistīts ar 1982. gadu, kad Karls Lāgerfelds, 
iekārtojot savu Montekarlo dzīvokli, izvēlējās tikai un vienīgi Memphis produktus. 
Modes karalis, kuru ar memfistiem saistīja mīlestība no pirmā acu skatiena, tāpat kā 
Deivids Bovijs, bija starp slavenākajiem grupas dizaina kolekcionāriem un vēstnešiem, 
tā stiprinādams Memphis fenomenu. Reiz kādā izstādē viņš pat izsaucies: «Ņemšu 
no katra (kolekcijas priekšmeta – aut. piez.) pa vienam!» (foto © Jacques Schumacher, 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2021 for all designs by Ettore Sottsass, Design-museum.de)

lauzt. Grupas brīvais gars un kodekss iemājojis gan 
modes un dizaina, gan mākslas, filmu un televīzijas 
industrijā. Memphis esenci izstaro arī ikoniskie Filipa 
Starka objekti. Iespējams, tieši šīs grupas radošajā 
mantojumā sakņojas populārais Millennial pink, ko 
patlaban uztver kā trendīgu deklarāciju. To var lasīt, 
piemēram, arhdizaineres Indijas Mahdavi un filmu 
režisora Vesa Andersona daiļradē. 
Laužot stereotipus un žilbinot ar spilgtām krāsām, 
eksperimentē jaunais franču dizainers Diego Faivre. 
Projektā Minute Manufacturing viņš atdzīvina 
aizmirstus un garlaicīgus rutīnas priekšmetus, 
ietērpjot tos spilgta māla apdarē, ko pats dēvē par 
Diego Dough. Ļoti bieži šie priekšmeti dekorēti ar 
zīmēm, kas sasaucas ar Sotsasa 1978. gadā dizainēto 
grafisko apdruku Bacterio, vienu no Memphis 
pazīšanas simboliem. Memfistu tipiskā scenogrāfija un 
formu anarhija kalpo par radošo avotu arī austrāliešu 
starpdisciplīnu mākslinieka Sean Meilak krāsainajām, 
izdomas bagātajām mēbelēm. Kaislīga grupas sekotāja 
ir Londonas māksliniece un dizainere Camille Walala, 
kas savos mūru gleznojumos mēdz demonstrēt vēl 
vienu Memphis identitāti – melnbalto līniju diagrammu. 
Šodienas dizaina skatuve atklāj vairākus pazīstamus 
vārdus, kuru izteiksmes veids sasaucas ar Memphis 
estētiku. Adam Nathaniel Furman, Jaime Hayon, 
Elena Salmistraro, Masquespacio, Bethan Laura 
Wood u. c. Lai gan patiesībā memfistu ir ievērojami 
vairāk. n
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5. Panda Bernardo (2020), ko Elena Salmistraro 
dizainējusi zīmolam Bosa + WWF (foto Alberto 
Parise). Bosatrade.com 6. Diego Faivre veidotais 
elektrosadalītājs projektam Minute Manufacturing. 
Thediegoscopy.com 7. Sean Meilak dizainētā 
sēdmēbele Field Chair (2020), kura izstādīta 
Niagara Galleries Melburnā (@seanmeilak, 
Niagaragalleries.com).
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