
c al vlns
monument
Filosoien bag Calvin Kleins l<ollektioner af tol,ure og par{ume fornemmes bedst i hans gennemdesignede flagship
stores rundt om r verdenen. De er tegnet af engianderen John Pawson, der er l<aldt Yinimalismens Arkitekt.
Camrlla Alfthan har talt med ham,

Det vakfe stor opsigt, da Calvin Klein i 1995 ibnede sin forste flogship store
pi den prominente Madison Avenue i New York. Butili<en var ikl<e kun en arkitek-
tonisk perle, hvor loftet syntes atvokse ind i himlen - helt najagfig! med seks meten
Den var ogsi en de{init iv fremsti l l ing over Kleins holdning t i l  moden.

PA i alt 6.000 l<vadratmeter; fordelt pA fire etager; opsummerede stedet alle de
vardier; som Klein-imperiet har stiet for; siden den amerikanske designer tegnede
sin forste frakke tilbage i 1968, Den afslappede og sparsomme luksus, som har gjort
hans navn til et af verdens mest kendte, var udtrykt i selv den mindste detalje, uden
overflodig pynt.

"l NewYork er plads og lys en luksus.Jeg har ledt efter et sted som dette i meget
lang t id. For forste gang kan folk se min samlede kol lekt ions astet ik i  nogle omgrvelse6
som er skabt udfra den samme vision - sidan som jeg altid havde tankt det," sagde
Calvin Klein ved ibningen.

Foruden Calvin Klein ure, briller; par[umer; herretaj og dametoj - samt en rakke
produl<ter specielt designet til den nye forretning - lancerede Klein ogsA en home
collect ion, som fuldendte Klein-universet som en hel l ivsst i l .

I den foranderlige modeverden er flagship stores mere end nogensinde blevet en
nodvendighed, Her cementeres markernes identitet i en starkt voksende og evig
omskiftelig branche, Hvor de fleste forretninger har det med at skifte interiar i tal4"
med moden, signalerer Klein-flagskibet kontinuitet og stabilitet.

For at virkeliggore sin vision havde Calvin Klein hyret den engelske arkitekt John
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Med et udtryk s* rent burde

John Pawson tegne en lcirl(e
- hvilket han ogsii har gjort

i Tjekkiet (overst ti l venstre).

Hans eget hjem fungerede en

overgang som showroam for

hans kunder (overst ti l hojre)

Calvin Kleins forretning i

Paris {nederst)"

Pawson, En minimalist,  som modernisten Klein havde fal les trak med,

og som bl.a. var kendt for at have designet gallerier i New York og

London,
Pawsons sarkende er hans mangel af ting - et karakteristika, der har

det med aL gare hans arbejde tidslost, Hans interiars er altid rippet for

forstyrrende elementen sA intet overdover det essentielle budskab,

Pawson har skiret alt det overfladige vak, der ikke har noget med

produkferne at gare. Gulvene er af Yorkshire-sandsten, og vaggene

er kalige og hvide, Moblementet er sparsomt og skabt af navne som

Donald Judd, AG Fronzoni og funkisarkitelcten Rudolph Schindler: Voks-

mannequinerne er uden hoveder; si tojet taler for sig selv.
"M5let var at designe forretningen som en neutral baggrund, som

kunne give tojet den rette baggrund,Jeg ville ogs6 gerne have, at folk kan

bevege sig frit, uden at blive trangt op i hjorner: Jeg kan lide at skabe

rum, der er smukke og g@r tingene lettere for folk. Jeg skaber en atmo-

sfare, som de foler sig godt tilpas i, si de kan lide at komme i forret-

ningen," forklarer John Pawson, der beskriver New York-forretningen

som en af sin karrieres storste udfordringer:
"Det er exceptionelt at fb seks meter hoje rum med tre etagers vin-

duer stillet til rAdighed pi Madison Avenue. Bygningen indgyder respekt,

men er il<ke afskrakkende," sagde han ved projektets afslutning.

Set udefra er forretningen diskret, men pi imponerende vis. Facaden

er af sandsten med klassiske saller, der indrammer de hole og smalle

vinduer: Den indvendige stilstand stir i kontrast til NewYorks hektiske

bybillede, hvor forbipasserende aner et gallerilrgnende, meditativl univers.

Omgivelserne understreger ogsA modens kulturelle rolle, Lyset og
pladsen setler fokus pi talet og lagger op til, at man dvaler ved tin-
gene. Folk falenat de er et serl igt sted, hvor de kan bevege sig rundt i

en rolig, men ogsi struktureret stemning,

lfolge John Pawson er Calvin Klein selv det bedste eksempel pi, at inte-

riaret virker efter hensigten, Jo oftere han besoger stedet, jo mere kan

han l ide det, For t iden kommer Klein en del i  Paris, hvor den seneste

forretning er ;ibnet som varemarkets europaiske havn.
"Hver by er forskellig, lige som hver bygning, arkitektur og kultur:

NewYork-forretningen er nermest som en bank. Paris-forretningen er

mere int im som en lej l ighed med f lere rum," sigerJohn Pawson.

Forretningen l igger pi den eksklusive shoppinggade Avenue

Montaigne og er en fritstiende, Haussmansk bygning fra l9OO-tallet.

Modsat New Yorker-forretningens ranke tajstativer; der er i overens-

stemmelse med byens arkiteldur og arbejdsmiljo, afspejler mannequin-

erne pi pariseradressen byens sovoir vivre.Van drages til den gruppe af

velkladte menneske[ som stAr midt i en intim konversation, lige som ens

nysgerrighed vakkes af den kvinde, som stir for enden af en lang, smal

trappe for foden af en hvid lyssajle, som synes at komme fra det ydre

Calvin Klein i NewYork.

Alt averflsdigt er sk$ret

vak, si Kleins fi losofi frem-

star si rent som muligt.
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rum. Et andet sted synes lyset at komme fra en dorsprakke, som f@rer
til et nyt rum med nye oplevelser:

"Lyset er altid meget vigtigt. Jeg lader altid lyset komme ind," siger

John Pawson,
Ud fra de samme principper har han i  de forlobne ir designet en

rakke af Calvin Kleins forretninger i Asien og Europa, I praksis betyder
samarbejdet mellem de to mand, at Klein forst forliarer sine idderi og
at Pawson dernast visualiserer dem ved at lave modeller og fotografere
dem. Nogle gange skaber han ogsii prototyper i naturlig starrelse, far
den endelige lasning bl iver fundet.

"Calvin Klein er meget involveret i hele processen og har altid en
mening om t ingene. Han har en utrol ig energi og er alt id nole med
detaljerne. Han er ogsi meget tilmodig og gener@s. Jeg har lart mere
af ham, end han har af mig. Meget mere," siger John Pawson og mindes
deres forste made:

"Calvin Klein var pi besog i London og havde fiet min adresse af lan
Schrager (hote/konge, red.).  En dag dukkede han pludsel ig op pi mit
kontor: Det var dengang et meget enkelt kontor; sA jeg viste ham ogsi
mit hjem, og han kunne l ide det,Jegtror; han vrdste, hvad han vi l le have,
i det ojeblik han si det. Jeg tror; han ledte efter en, der kunne give ham
den arl<itel<|ur, han onskede,"

For John Pawson er minimalisme meget mere end blot et populert

begreb, el ler for den sags skyld en enkel losning, der undgir al le de valg,
som det stiliserede interiar kraven Og minimalisme som global trend
er muligvis pi retur; men ifolge Pawson vil hans arbejde besti "mindst

hundrede ir - og forhibentlig meget lengere".
"Der f indes mange forskel l ige niveauer af minimalisme, Folk forbin-

der det oftest med hvide vagge og tomme rum, Men det stikker meget
dybere, For mig handler minimalismen om at strabe efter essensen i
ting, Hvis du kan leve et enkelt liv, bliver det hele meget nemmere for
dig, Du f ir  en anden klarhed og fokuserer dine energier pi de essen-
t iel le t ing," siger han.

"Det ironiske er; at smuk arkitektur er meget vanskelig at skabe. Den
er en luksus, nir man tanker pi al den t id, som man bruger pi at skabe
den, og al den energi og stress, som processen rnvolveren Men nir jeg

si rejser overalt pi jorden og bor i smukke omgivelser; langes leg altid
efter at komme hjem," fortaller Pawson,

For t iden er han ved at designe en af Calvin Kleins bol iger: Privat
lever den amerikanske designer nemlig ogsi i  trAd med de basale
principper; som han har grundlagt si t  imperium med - enkel, ukom-
pl iceret og underspi l let luksus, som i hverdagen giver inspirat ion t i l  at

vare kreativ, Lejligheden ligger i en Richard Mayer-bygning i New York

og forventes fardig senere pi Aret, "Den bliver meget smuk," forsikrer
Pawson, Mere vi l  minimalismens arkitekt ikke fortal le. n

Opslag f ra John Pawsons'minimum' f ra 1996, der b lev minimal is ternes bibel .

Minimalisme l<an vare mange ting, f.elcs. havet, der moder himlen.

JOHN PAWSON
Da john Pawson i 1996 udgav bogen 'minimum' fi l<

han ti lnavnet minimalismens fader. Bogen var et visuelt

essay over enkeltheden i arkitel<rur og design med

historisk og kulturelt forskellige eksempler. For mange

blev den en bibel .

lkl<e desto mindre kom den nu 53-irige englander

relacivt sent i gang med arkitekt*ren. Efter ar have gaet

i sl<ole pi Eron arbejdede han syv 1r pa familiens

tekstilveveri i Yorkshire. Herefter begyndte han at

rejse rundt i verden, hvor han i f ire irr underviste pA

Nagoya-universitetet i Japan og besogte den japanske

designer Shiro Kuramaras studia. Da han i sine tidlige

tredivere vendte hjem til England, scuderede han en

overgang pa The Architectural Association, for han

grundlagde sin egen praksis.

Hans mange livserfaringer har betydet, at han gen-

nem sit arbejde udforsker sammenhangen mellem

l<unsc, arl<itektur cg design. Han forklarer, ar det ikl<e

si meget var tiden i Japan, som narede hans hang ti l

minimal isme, som barndommen hjemrne i  Yeirkshire.
"Begge mine foraldre er metodister. Min mor tror

pi midehold og p& at leve et meget enkelt l iv. Min far

tror pi, at man altid skal screbe efter det hojeste...

Hgentlig en ganske interessant kombination," konstate-

rer  Pawson, som selv er  b i l ledet  pa den mideholdne,

men ogsi  ambit iose minimal is t .

I de forlsbne tyve ir har han designet alt fra byg-

ninger, hjem, gallerier og koncorer i Europa, Asien og

USA til restauranter og airport lounges. Senest har

han udstil let iValencia ogVenedig. Og sa har han desig-

net et kloster iTiekkiet * en opgave, som han kalder

enhver arkitekts drsm, og hvor hans askeriske udtryk

fik et helt nyt indhold.

John Pawson bor i Notting Hill, London med sin

hustru Catherine og deres to born Benedict og Caius.

Huset er i sig selv en prototype, der bliver vist frem f<rr

porentielle kunder.Trapperne er lange og smalle for at

give en il lusion af hoide. Brusebadskabinen har et glas-

tag,"sl man bade kan l<an se og hore vejrer". Lysec spil-

ler altid en vigtig rolle i Pawsons arbejde, og pi en klar

nat inkluderer udsigten, meget passende, Store Bjarn.
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