
S Samfunn Intervjuet

Philippe Starck (70)  Designer

Evighets-
maskinen
Designverdenens rockestjerne  
produserer fortsatt én ny gjenstand 
annenhver dag. Det skammer han  
seg  fælt over.
TeksT Line Tiller  FoTo Paola de Grenet

L uften har ennå ikke gått ut. Svære, rynkete he-
liumballonger, formet som åttetall og surrea-
listiske delfiner, henger i løse luften mellom et 
herskapelig flisgulv og et villatak med portugi-

siske spir som ligner iskremkjeks snudd opp ned. 
Designer og arkitekt Phillippe Starcks femte barn i rek-

ken, Justice, har nettopp feiret bursdag. 
Nå kjører åtteåringen hylende rundt i familiepalasset i 

Portugal på en ny tråkkebil. 
Datteren skal egentlig gjøre lekser, men vil heller rase 

forbi marmorstatuer, klatrestativer, et flygel og de to un-
dulatene Sand og Stein. 

Ikke rart produktive Starck er totalavhengig av en lang 
spilleliste med japansk musikk spesielt egnet for konsen-
trasjon. 

Hjernen koker konstant. Gjennom fem tiår med stil-
ren, poetisk design har han produsert mer enn 12.000 
gjenstander. Alt fra Steve Jobs’ siste private prosjekt, en 
hvit drømmeyacht, til en kontroversiell sitronpresse. 

Evighetsmaskinen har altså laget én ny greie annen-
hver dag, året rundt, i hele sin karriere. Og han har ikke 
tenkt å stoppe.

– Når mine ideer er ferdigkokt, bare faller de ned fra den 
boblende grå magmaen jeg har hatt i hjernen siden jeg 
var fem år. De detter ned i bevisstheten min som en gril-
let tegneseriekylling. Da studerer jeg den mentalt og teg-
ner bare det jeg ser. Jeg tenker ikke, sier Starck, som har 
tatt plass ved det hvite skrivebordet sitt. Han strekker seg 
etter en spesiallaget penn. Bøyer så nakken. Og tegner.

– En drone?
– Dette er hemmelig, men jeg planlegger en vertikal lad-

nings-hub for drone-taxier, sier han.
– Flyvende taxier?
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→
spår framtiden.  
– Om 15 år vil design ha 
forsvunnet, da finnes 
alt vi behøver, inne i 
kroppen vår, sier 
Philippe Starck, her ved 
arbeidsbordet i sin 
Portugisiske villa 
utenfor Lisboa. 

Kreativitet og orgasme  
har samme struktur. 
Philippe Starck om morgensex

S Samfunn Intervjuet

– Ja, én pr. passasjer. Som en kapsel.
– Og når kommer disse på markedet?
– Om to år.

PHiliPPe med lePPen. Franskmannen, som mener at å 
prate er å lyve, og som kaller seg selv både en «galskapens 
mann» og en «profesjonell drømmer», har alltid levd i 
fremtiden og er aldri redd for å si det han tror du vil høre.

– du lyver?  – Ja, alle gjør det. Jeg vil jo fremstå som en in-
teressant fyr, så jeg smører sannheten litt, kanskje. Men 
ikke med vilje. Derfor, ettersom det eneste sanne er un-
derbevisstheten, jobber jeg kun med den.

Han vil helst være alene, jobbe og sove i loop, gjerne i 
nærheten av et hav. Langt vekk fra cocktailfester. Det enes-
te han trenger for å kickstarte kreativiteten, er morgensex.

– Kreativitet og orgasme har samme struktur. Orgas-
men etterlater kropp og hjerne i en viss tilstand og hjel-
per kreativiteten ved å bli etterlatt der, sier Starck, som ser 
på seg selv hverken som et geni eller en redningsmann.

– Du vet, design er et temporært yrke som ble oppfun-
net rundt 1950. Men om 15 år vil design ha forsvunnet. 
Alt vi da behøver, vil befinne seg inne i kroppen vår. Når 
verden ikke trenger designere lenger, blir jeg glad. For vi 
har allerede produsert himla mye søppel!

sitronPressen Hans. Et høyt, slankt edderkopplignen-
de redskap på tre ben sørget for Phillippe Starcks kom-
mersielle gjennombrudd på 1990-tallet. Han tegnet Juicy 
Salif på en gul papirduk i løpet av få minutter mens han 
spiste krøllete blekksprut på en italiensk restaurant.

– Været var forferdelig, og jeg var den eneste gjesten 
på den eneste åpne restauranten på den lille øya. Like-
vel ventet jeg en time på maten. Jeg kjedet meg og be-
gynte med mentale øvelser. Slik ble sitronpressen født, 
forteller Starck.

Dette sølvfargede redskapet, som ble produsert av den 
italienske designeren Alberto Alessi, har stått på kjøkken-
benker i svært mange norske middelklassehjem, men den 
lager masse søl og fungerer ganske dårlig. Men den geni-
erklærte mannen skyr ikke store ord og har et svar på 
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At kreative elsker å leve omgitt av rot, 
drikker støtt og tar dop dagen lang,  
er en aristokrat-myte. 
Philippe Starck

06
starck har  nylig designet 
«soveroms»-kapslene  for 
verdens første kommersi-
elle romstasjon: Axiom 
Space Hotels. 

04
starcks nye  utendørs-
lamper  har på «miraku-
løst» vis fjernet lyspæren. 
«In vitro» (latin ’i glass’)
kaller han lampen. 

03
ai-stolen. – Jeg er den 
første designeren som har 
laget en stol med kunstig 
intelligens, sier Starck om 
stolen han laget for Kartell. 

01
en bordlampe  fra 2005 
som Starck selv har fylt 
hjemmet sitt med, heter 
TableGun. Den har en 
klassisk lampeskjerm og 
et forgylt gevær som 
holder den oppe. 

02
salif,  sitronpressen  fra 
1990, er vel produktet 
Starck er aller mest kjent 
for. – Jeg spiste blekksprut 
da jeg tegnet den, sier han.

05
den ikoniske  Ghost- 
stolen  som Starck laget 
for Kartell i 2002, er både 
elsket og hatet. 
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S Samfunn Intervjuet

det meste. Pressen skal nemlig ikke lage 
saft, må skjønne, «den skal sørge for konver-
sasjoner».

– Jeg er stolt over hvordan jeg jobber, sier 
Starck og løfter blikket.

– Men ikke over hva jeg gjør.
I dag er han verdenskjent for å ha laget en 

lang rekke fancy nattklubber, snodige lam-
per, morsomme stoler, parfymer, toalettbør-
ster, ko-ko hoteller, husholdningsartikler og 
verdens aller største seilbåt, som eies av en 
russer og ser ut som en massiv legokloss.

– Folk dør, kveles av alt vi fyller jorden 
med. Og det skjer hurtig og overalt. Jeg er 
også trist fordi pappa var en ekte oppfinner 
og laget fly. Han kreerte nyttige og revolusjo-
nerende ting. Min far laget ingeniørkunst, 
mens jeg lager stoler. For en skam! Jeg skam-
mer meg over at jeg ikke lager noe bedre. Og 
følelsen bare vokser og vokser.

oPP om morgenen. Etter at Philippe Starck 
fylte 70 år i januar, har han mottatt en strøm 
av ærespriser for «tilgjengelig og elegant de-
sign for generasjoner». 

Når datteren Justice spør moren Jasmine 
om hva «livstidspris» betyr, sukker Starcks 
franske kone. Hun blir deprimert, forteller 
hun oss. Mens han simpelthen bare mottar 
med et lukket smil, før han glemmer hele 
greia.

– Jeg er jo ikke død ennå, sier Starck, som 
mellom glipene i stuepersiennene kan se 
små fiskebåter duppende i den lyseblå buk-
ten i kystbyen Cascais utenfor Lisboa. Sys-
tematisk stablet langs den mørkebrune 
veggen bak ham, på et kontor uten data-
maskiner, står den ene stabelen etter den 
andre med papirutskrifter som viser kom-
mende prosjekter.

– Jeg elsker når alt rundt meg er ryddig.

– Ryddig på bordet, kaos i hodet?
– Nettopp. At kreative elsker å leve omgitt 

av rot, drikker støtt og tar dop dagen lang, er 
en aristokrat-myte. Faktum er stikk motsatt. 
Hvis man vil skape noe, må man legge seg tid-
lig og stå opp tidlig. Hvert minutt av hele mitt 
liv er organisert i detalj, og slik skal det være til 
jeg dør. Kreativitet handler kun om å håndte-
re konsentrasjon på en god måte. Da kan man 
løse de fleste problemer.

en vakker maskin. Philippe Starck vokste opp 
i Paris med sin mor. Han var redd for alt. Han 
snakket sjelden med noen og følte seg ofte ut-
støtt.

– Da jeg var liten, hadde jeg Asperger-tenden-
ser. Slik er det egentlig fortsatt. Jeg løp heller 
til skogene rundt Paris enn å gå på skolen. Jeg 
gjemte meg der inne, uansett vær, mens rekto-
ren sendte politiet etter meg fordi jeg skulket.

– Hva gjorde du i skogen?
– Jeg fant en benk. Der satt jeg, oppkavet, i 

kulde og regn. Jeg var alltid kvalm og forkjølet, 
men det var bedre enn å gå på skolen og ikke 
forstå noen verdens ting. Jeg eier nemlig ikke 
den typen «software» som gjør at man tar til 
seg kunnskap fra andre. Jeg må, steg for steg, på  
egen hånd lære meg det som trengs.

Da han ble 18 år, kjøpte han seg sportsbil, 
«men var likevel en usynlig mann». Han frem-
sto ganske kjekk og velkledd, syntes han selv, 
og forsøkte å flørte med jenter, men fikk det 
ikke til.

– Jeg prøvde hardt å oppføre meg som en i 
flokken. Men det funket ikke. Jeg formulerte 
meg ikke «normalt», og det var ikke OK, for-
teller Starck, som til slutt kom til et punkt der 
han spurte seg selv om det fantes en fremtid 
for ham.

Han bestemte seg for å eksistere kun for sin 
egen del. Kanskje ville andre folk «se» ham da.
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Da jeg begynte å designe, oppdaget  
jeg at mange familier ikke hadde  
adgang til god design.  
Philippe Starck

«kreativ, vakker maskin.»  
– da jeg var liten, hadde jeg 

asperger-tendenser. slik er det 
egentlig fortsatt. jeg løp heller til 

skogene rundt Paris enn å gå på 
skolen, forteller starck. 

S Samfunn Intervjuet

– Så jeg fant min terapi, jeg begynte å 
designe ting. Men jeg lever ikke et vanlig liv. 
Jeg lever «et annet sted». Jeg har ikke noe liv, 
faktisk. Jeg kan ikke alfabetet, jeg kan ikke 
rekkefølgen på månedene i året, jeg kan ikke 
matematikk. Jeg kan sykle og lage mat, om 
jeg vil, ellers kan jeg bare skape, sier han. 

Øynene begynner å rotere og fingrene sir-
kulere rundt hodeskallen mens han repete-
rer en «schukong, schukong»-lyd.

– Jeg er en kreativ, vakker maskin. Men jeg 
produserer ubrukelige ting. Jeg er verdens al-
ler beste i ubrukelighet! Min jobb, min opp-
gave, har alltid vært ubrukelig.

Forsvarer Plast. Allerede for 20 år siden 
snakket Philippe Starck om forurensning 
og massekonsum. Om hvordan mennesket 
bare er halvveis i sin evolusjonshistorie. At 
vi kun er super-aper, at solen en dag vil ek-
splodere, og at vi derfor betyr svært lite i den 
store sammenhengen. Han har lenge mer-
ket seg klimaendringene og har en forholds-
vis bærekraftig tankegang. Likevel fortsetter 
han å lesse produktene sine på planeten.

– Hvordan lever din tankegang om miljø-
vennlighet side om side med din utømmeli-
ge produksjon av ting?

– Allure! Det er komplisert, svarer han før 
han legger ut om hvordan han på best mu-
lig måte kun svarer på behov og etterspørsel.

– Da jeg begynte å designe, oppdaget jeg 
at mange familier ikke hadde adgang til god 
design. En bra stol kostet 1000 dollar og et 
kjøkkenbord 5000 dollar. Det var sjokkeren-
de og vulgært. Så jeg ville levere det rette pro-
duktet til rett pris. Senere ble jeg litt mindre 
trendy og mer hensynsfull.

– Det meste du lager i dag, er likevel av 
plast?

– Ja, og folk vil heller se mer naturlige ma-

terialer som trær eller lær i produktene de kjø-
per. OK, så du vil redde jorden, men drepe skog 
og dyr? Om jeg tråkker på en maur, sier jeg «til-
gi meg», for jeg vil heller beholde liv i naturen. 
Derfor er plast, riktig plast, fortsatt den beste 
løsningen. Men mediene har sørget for stor for-
virring rundt dette temaet. Oljen kan lage fan-
tastisk plast! Det finnes mange forskjellige ty-
per, og jeg er den første designer i verden til å 
ta i bruk bioplast laget av fornybare råvarer, sier 
Starck, som presiserer at han gremmes over en-
gangsplast i form av poser og drikkeflasker.

– Det er helt vilt å skulle bruke to minutter 
på et produkt som det tar naturen 200 år å bry-
te ned. Men en vellaget designstol laget av én 
kilo riktig organisk plast, en kvalitetsstol som 
er ment å vare i 50 år, det kan ikke kalles foru-
rensning.

stolstoPP. De siste årene har designeren laget 
både smarte vindmøller, resirkulerbare san-
daler og en «skinnsofa» av epleskallavfall. I år 
ble han også verdens første til å lage en stol via 
kunstig intelligens. 

Spørsmålet han ba AI-maskinen finne løs-
ningen på, var «Hvordan hvile min kropp, men 
bruke minst mulig materiale og energi i pro-
sessen?».

Selv om Starck klapper seg selv på skulderen 
for disse prosjektene, har han innsett at egne til-
tak bare er en bitte liten del av løsningen.

– Miljøproblemet er så enormt at jeg egent-
lig bare kan snakke om nedskalering. Hvis alle 
kjøper 10 prosent færre miniskjørt og sko eller 
dropper ett restaurantbesøk eller én biltur i må-
neden, forandrer ikke det livet vårt. Men det er 
enkelt og bra for oss alle!

– Men hvorfor da skape enda en stol i mor-
gen?

– Sannheten er at jeg «snakker» via objekter, 
via stoler, og jeg har alltid mer å si. Det finnes 

alltid noe bedre å vise neste generasjon, en ny 
teknologi, en måte å gjøre ting på. Men vi av-
slutter dette nå ...

– Hva mener du?
– Jeg tror du har rett. Det begynner å bli nok 

stoler nå.

i en grå sky. Når designeren har snakket len-
ge, føler han seg skitten. Oppbrukt og brent i 
hjernen. 

– Jeg elsker folk, men ikke samfunnet. Om 
det blir for mange mennesker rundt meg, vil 
jeg trekke meg tilbake. Min kone, stakkar, le-
ver jo med et spøkelse ... Hva var det de kvin-
nene sa, igjen?

Starck snur seg mot sin kone, som har over-
vært hele intervjuet fra den andre siden av det 
ovale glassbordet. Hun smiler varmt da han 
fanger blikket hennes, og hun sørger for å blø-
te ganen hans med en hjemmelaget gusjefar-
get plantebasert helsedrikk fordi «han begyn-
ner å bli gammel».

– Mange kvinner sier ofte til meg: Åh, det må 
være så gøy å leve med Philippe Starck! Jeg sva-
rer at jovisst er det både spennende, galskap, 
ukonvensjonelt. Men aldri gøy, sier Jasmine 
Starck.

– Kjedelig, legger han kjapt til.
– Har du det gøy, Starck, i ditt liv?
– Det er ikke det jeg leter etter. Jeg strekker 

meg etter å få leve i min grå sky. Der finnes ikke 
solskinn, men der har jeg det bra. =

line.tiller@aftenposten.no
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