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VIKTIGT 
Tijdelijke collectie  - APRIL 2016

IKEA werkt samen met Ingegerd Råman
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DE NAAKTE ESSENTIE

Vergeet de grote gebaren, het bonte en overweldigende. Deze collectie 

breekt een lans voor design dat veel zegt met weinig omhaal. Ze laat 

zien dat zelfs fris water in een helder glas gieten buitengewoon specta-

culair is.   

 

VIKTIGT is volledig met de hand gemaakt en werd gecreëerd in samen-

werking met Ingegerd Råman, een van de bekendste Scandinavische 

glasontwerpers en ceramisten. Behalve glazen gebruiksvoorwerpen 

en sets in keramiek, omvat de collectie ook veel stukken uit bamboe 

en natuurlijke vezels. Ze bestaat uit meubilair, manden, vloerkleden, 

een paar grote lampen, schalen in verschillende maten en gevlochten 

deksels. 

Hier valt schoonheid samen met functionaliteit. Dat is een kwestie van 

millimeters en vereist voortdurende correcties en aanpassingen. Al 

het overbodige wordt laag voor laag verwijderd tot alleen de essentie 

overblijft.  

 

Maak nader kennis met Ingegerd Råman en haar kijk op design en 

werp een blik achter de schermen van de VIKTIGT fotoshoot.

“DEZE COLLECTIE DRAAIT OM DE KUNST VAN HET MAKEN. HET IS 
EEN SAMENWERKING TUSSEN DE AMBACHTSLUI EN DE DESIGNER 
WAAR MASSA’S ENERGIE VAN UITGAAT. EN NU IK NAAR DE 
VOORWERPEN KIJK DIE WE SAMEN GEMAAKT HEBBEN, ZIE IK OOK 
EEN UITING VAN LIEFDE.” Ingegerd Råman 

PH132771
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IKEA designers Wiebke Braasch en Nike Karlsson samen met Ingegerd Råman en lokale ambachtslieden 

SAMENWERKING GESTOELD OP VAKMANSCHAP

De hoofdingrediënten van VIKTIGT zijn vakmanschap, energie en 

schoonheid, en de collectie is het resultaat van de samenwerking van 

bedreven vaklui met Ingegerd Råman en IKEA designers Nike Karlsson 

en Wiebke Braasch. De designers waren betrokken bij het hele proces. 

Ze staken de handen uit de mouwen tijdens de productontwikkeling ter 

plaatse. Doordat Ingegerd, Nike en Wiebke zelf ook goed zijn in hand-

werk, verliep het hele productieproces samen met de Indonesische en 

Poolse ambachtslui organisch en collegiaal. 

“Ik vond het schitterend om zo nauw samen te werken met ervaren 

vaklui in Vietnam en samen natuurlijke vezels te transformeren in 

prachtige handgevlochten stukken. Wanneer ik die mensen bezig zie 

voel ik een enorm respect”, zegt Wiebke Braasch

MET DE HAND GEMAAKT ZWEEDS DESIGN

Uit elk detail van deze collectie spreekt de Zweedse feel voor design.  

Je voelt aan alle voorwerpen uit glas, keramiek en natuurlijke vezels 

dat ze met de hand gemaakt zijn, waardoor de hele collectie menselijke 

energie en tijdloze schoonheid uitstraalt.

“Voorwerpen gemaakt van natuurlijke vezels zijn het verst verwijderd 

van gestandaardiseerde ontwerpen. Ze zijn met de hand gemaakt: elke 

stoel en elke mand is anders. Dat vind ik bijzonder fascinerend.” Nike 

Karlsson

“MET DE HAND DINGEN MAKEN GEBEURT OVER DE 
HELE WERELD OP EEN VERGELIJKBARE MANIER. WE 
WERKEN MET ANDERE MATERIALEN, MAAR IK WEET 
HOE ANDERE AMBACHTSLIEDEN DENKEN, EN DAT 
VERGEMAKKELIJKT DE COMMUNICATIE. WE SPREKEN 
DEZELFDE TAAL.” 
Ingegerd Råman
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PH133007

VIKTIGT collectie. Bord 12,99/st. Ø37 cm. H 8 cm. 003.214.35  Bord 14,99/st. Ø50 cm. H 9 cm. 303.214.34  
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VIKTIGT mand 24,99 203.214.44  

PH133010

VIKTIGT kan 8,99 0,8 L. 103.217.22  

PH133004
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VIKTIGT collectie. Hanglampenkap 29,99 Ø42 cm. H 42 cm. 403.214.38  Hanglampenkap 
29,99 Ø57 cm. H 57 cm. 603.214.37 

VIKTIGT collectie. Kan 6,99 0,5 L. 503.217.20   
Kan 7,99 0,8 L. 103.217.22 

PH133009 PH133005

DEZE LAMPENKAP MET 

BLOEMENMOTIEF IS MET DE HAND 

GEVLOCHTEN EN LIJKT OP DE 

TRADITIONELE VIETNAMESE HOEDEN.
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VIKTIGT kan 8,99 1,2 L. 603.217.86 

PH133012

“HANDGREPEN ZIJN NIET ESSENTIEEL.”

Ingegerd Råman

VIKTIGT bord 14,99 Ø50 cm. H 9 cm. 303.214.34 

PH133006
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PH133008

VIKTIGT 4-delige set serveerplankjes 14,99 503.214.85 

PH133011

VIKTIGT fauteuil 119,- 503.214.33 

“HET MOOIE AAN GEVLOCHTEN PAPIERSTRENGEN 

IS DAT JE MET DE HAND TWEE CONTRASTERENDE 

MOTIEVEN KAN VLECHTEN VOOR HETZELFDE 

MEUBEL.”

Wiebke Braasch
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“MIJN LIEFDE VOOR LEKKER ETEN LIGT AAN DE BASIS 
VAN MIJN INTERESSE IN GEBRUIKSVOORWERPEN 
VOOR ELKE DAG.
Ingegerd Råman

PH132781
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VIKTIGT collectie. Kan 5,99 0,4 L. 303.217.21  Schaal 12,99/2 st. Ø13 cm. H 6 cm. 903.218.17  Platte schaal, set van 3 24,99 503.222.01. 

PH132767

DE VIKTIGT COLLECTIE MAAKT HET GEWONE 

BUITENGEWOON. 

EEN SIMPELE TUIT AAN EEN GLAZEN KAN 

WORDT EEN ORNAMENT.
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“Zelfs fris water in een helder glas gieten is buitengewoon 

spectaculair. Water heeft voor mij een sterke symbolische  

betekenis. Het is de bron van het leven, en ongeacht onze  

achtergrond hebben we er allemaal een band mee.” 

Ingegerd Råman

PH132782 PH132768

VIKTIGT glazen karaf 12,99 203.218.06. 
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VIKTIGT vliegengaas 9,99 503.214.71.  VIKTIGT collectie. Mand 24,99 Ø60 cm. H 33 cm. 203.214.39  Mand 17,99 Ø39 cm. H 39 cm. 503.214.47. 

PH132718 PH132715

“IK NEEM EEN BEETJE WEG, EN DAN NOG EEN 

BEETJE.”  

Ingegerd Råman
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VIKTIGT bord 14,99 Ø50 cm. H 9 cm. 303.214.34. 

PH132770PH132759

VIKTIGT stoel 59,90 Bamboe/zwart. 203.209.58. 

“Bamboestengels zijn meestal hol, maar voor deze stoel 

hebben we volle bamboe gebruikt, voor de nodige sterkte 

en stabiliteit. De scherp afgelijnde poten geven hem een  

strakke look die je onmogelijk kan bereiken met rotan omdat 

dat buigzamer is.”

Nike Karlsson
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VIKTIGT stoel 59,90 Rotan. 403.209.57.  VIKTIGT etui 3,99 903.239.96. 

PH132719 PH132720
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VIKTIGT collectie. Mand 24,99 Ø50 cm. H 26 cm. 203.214.44  Mand 17,99 Ø36 cm. H 37 cm. 603.214.42  

 

VIKTIGT hanglampenkap 39,99 Ø57 cm. H 57 cm. 603.214.37.  

Werken met de natuurlijke vezels van de waterhyacint was 

een uitdaging voor Ingegerd Råman. “Ik vond de zware bruine 

vezelstrengen moeilijk om mee te werken. Maar die weerstand 

kan voordelen opleveren. De uitdaging bestond erin een manier 

te vinden om iets te maken dat ook mooi was. Dat is gelukt 

met de twee grote manden met motief in zwart en lichtbruin. 

Het zijn mijn favorieten geworden”, vertelt Ingegerd.

PH132761PH132756
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PH132724

VIKTIGT fauteuil 119,- 503.214.33 

PH132758

VIKTIG plantenhanger, set van 2 22,99 403.214.81 
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VIKTIGT collectie. 4-delige set serveerplankjes 14,99  Ø7 cm, Ø11 cm, Ø15 cm en Ø19 cm. 503.214.85  Platte schaal, set van 3 19,99 Ø21 cm, Ø27 cm en Ø31 cm. 103.214.87. 

“DEZE PLATTE SCHALEN ZIJN GESTAPELD 

EVEN MOOI ALS WANNEER JE ZE 

GEBRUIKT.”

Ingegerd Råman

PH132765 PH132777
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PH132751

VIKTIGT zitbank 169,- 903.214.31.

“IK WILDE COMFORTABEL 

ZITMEUBILAIR MAKEN MET ZO 

WEINIG MOGELIJK MATERIAAL. IK 

HOOP DAT DE MENSEN ZIN KRIJGEN 

OM TE GAAN ZITTEN.”    

Wiebke Braasch
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VIKTIGT stoel 49,90 Je kan de stoelen stapelen, zodat ze minder plaats innemen als je ze niet gebruikt. Blank 
gelakt rotan. 48×46 cm. H 73 cm. Rotan/zwart. 003.209.59

PH132750

VIKTIGT collectie. 4-delige set serveerplankjes 14,99 Ø7 cm, Ø11 cm, Ø15 cm en Ø19 cm. 503.214.85  
Platte schaal, set van 3 19,99 Ø21 cm, Ø27 cm en Ø31 cm. 103.214.87. 

PH132764

“DEZE KLEINE, LICHTE 

BEZOEKERSSTOEL IS GEMAAKT VAN 

ROTAN: JE KAN ER UREN AAN EEN 

STUK STEVIG EN COMFORTABEL OP 

ZITTEN.” 

Ingegerd Råman
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PH132926PH132755

VIKTIGT collectie. Hanglampenkap 29,99 Ø42 cm. H 42 cm. 403.214.38   
Hanglampenkap 39,99 Ø57 cm. H 57 cm. 603.214.37

VIKTIGT stoel 49,90 Je kan de stoelen stapelen, zodat ze minder plaats innemen als je ze niet gebruikt. Blank 
gelakt rotan. 48×46 cm. H 73 cm. Rotan/zwart. 003.209.59
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“Ik probeerde een ritme in beeld te brengen. Met de zwarte stre-

pen op deze omkeerbare, handgevlochten vloerkleden van zeegras 

kan je over verschillende kleden heen een motief samenstellen.”

Ingegerd Råman

VIKTIGT vloerkleed, glad geweven 29,99/st. 803.214.36. 

PH132725
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VIKTIGT collectie. Platte schaal, set van 3 24,99 503.222.01  Kan 24,99 0,8 L. 103.217.22  Kan 6,99 0,5 L. 
503.217.20  Kan 5,99 0,4 L. 303.217.21. 

VIKTIGT armstoel 109,- 703.214.32. 

PH132752PH132722

“GLAS HEEFT IETS LUCHTIGS EN POËTISCH.”

Ingegerd Råman
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VIKTIGT kruk 29,99 603.239.93. 

PH132763PH132958

“WARM, MET DE HAND GEVLOCHTEN 

ROTAN OVER EEN STALEN FRAME BLEEK 

EEN PRIMA COMBINATIE.” 

Wiebke Braasch  
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PH132716

VIKTIG collectie. Pot met deksel, set van 2 24,99 Ø17 cm, H 17 cm en Ø13 cm, H 14 cm. 003.214.78  
Pot met deksel, set van 2 29,99 Ø30 cm, H 12 cm en Ø33 cm, H 9 cm. 803.214.79. 

PH132717

VIKTIGT collectie. Snijplank met schaal 9,99 1 schaal (Ø9 cm, H 3 cm) en 1 snijplank (Ø21 cm). 803.214.84  
Snijplank 9,99 Ø27 cm. 203.214.82  Snijplank 12,99 Ø33 cm. 003.214.83. 
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VIKTIGT collectie. Schaal 16,99/2 st. 103.221.99  Schaal 8,99/2 st. Ø13 cm. H 6 cm. 703.222.00  Kan 8,99 
1,2 L. 603.217.86  Kan 6,99 0,6 L. 403.217.87. 

PH132762

VIKTIGT schaal 12,99 Ø37 cm. H 8 cm. 003.214.35.  

“Net zoals veel mensen was ik altijd al dol op broodmandjes. 

Terwijl ze ook een beetje belachelijk zijn omdat de kruimels 

er vaak gewoon doorvallen”, zegt Ingegerd lachend. “Daarom 

heeft deze VIKTIGT schaal een dichte kern van bamboe waarop 

je het brood of het fruit kan leggen, met daarrond een  

gevlochten rand.”   

PH132769
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PH132723PH132753

VIKTIGT mand met handgrepen 39,99/st. Ø52 cm. H 26 cm. 003.214.40. Designer: Wiebke Braasch. VIKTIGT mand met deksel 9,99 30×20 cm. H 16 cm. 103.239.95. 

“NATUURLIJKE VEZELS ZIJN EEN 

PRACHTIG, WARM MATERIAAL DAT JE 

WONING EEN ZEER PERSOONLIJKE 

UITSTRALING GEEFT.” 

Wiebke Braasch   
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“IEDEREEN – NIET ALLEEN WIJ BIJ IKEA – KAN VAN INGEGERD 
RÅMAN LEREN WAT VAN EEN DAGELIJKS VOORWERP GROTE 
KUNST MAAKT.” 

Marcus Engman, designmanager bij IKEA

BOEK OVER INGEGERD, HAAR VAK EN 
CARRIÈRE

Samen met de VIKTIGT collectie brengt IKEA ook een boek uit over 

Ingegerd Råman. Daarin verwelkomt Ingegerd je in haar woning en 

atelier in Stockholm en in Österlen (een soort kunstenaarskolonie). Het 

boek vertelt over Ingegerd, haar lange, succesvolle carrière als  

glasontwerper en ceramist, en haar kijk op design en creativiteit.

Behalve over het leven van elke dag, gaat het boek ook over Scandina-

vië. Het gaat over de Scandinavische stijl en geschiedenis en toont dat 

Ingegerds ontwerpen een uitstekend voorbeeld zijn van hoe we ver-

trekkend vanuit onze roots iets tijdloos kunnen creëren dat ons tot ver 

in de toekomst overleeft. Het gaat om de traditie materiaal en zuivere 

functionaliteit te overstijgen om iets te maken dat de hele persoonlijk-

heid van de mens aanspreekt. Hierin munt Ingegerd Råman uit, in 

Zweden en in de rest van de wereld. 

 

IT´S NOTHING BUT IT´S STILL SOMETHING boek 203.218.06
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FOTO’S UIT HET BOEK OVER INGEGERD RÅMAN: 
 “IT’S NOTHING BUT IT’S STILL SOMETHING”
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PE575501

VIKTIGT stoel 59,90 Handgemaakt: elk 
meubelstuk is uniek. Je kan de stoelen 
stapelen, zodat ze minder plaats innemen als 
je ze niet gebruikt. Rotan en verzinkt staal. 
43×51 cm. H 80 cm. Rotan. 403.209.57

PE575469

VIKTIGT armstoel 109,- Kunststof doppen 
beschermen de vloer tegen krassen. Blank 
gelakt rotan en staal. 81×67 cm. H 80 cm. 
Zwart. 703.214.32

PE575503

VIKTIGT fauteuil 119,- Papier en staal.  
80×75 cm. H 77 cm. Zwart. 503.214.33

PE575510

VIKTIGT zitbank 169,- Kunststof doppen 
beschermen de vloer tegen krassen. Gepoe-
derlakt staal. 134×67 cm. H 80 cm. Zwart. 
903.214.31

PE575502

VIKTIGT stoel 59,90 Handgemaakt: elk 
meubelstuk is uniek. Je kan de stoelen 
stapelen, zodat ze minder plaats innemen 
als je ze niet gebruikt. Gebeitst, blank gelakt 
papier. 47×48 cm. H 77 cm. Bamboe/zwart. 
203.209.58

PE575509

VIKTIGT kruk 29,99 Stapelbare kruk: een 
stapel krukjes neemt slechts evenveel plaats 
in als één kruk. Rotan en gepoederlakt staal. 
50×50 cm. H 46 cm. Rotan/grijs. 603.239.93

PE575774   PE575470

VIKTIGT manden Handgemaakt door een 
bekwaam vakman. Gebeitste, blank gelakte 
waterhyacint. 
Mand 17,99/st. Ø36 cm. H 37 cm. Zwart/
naturel. 603.214.42 
Mand 24,99/st. Ø50 cm. H 26 cm. Zwart/
naturel. 203.214.44

PE575508

VIKTIGT hanglampenkap 39,99 Elke 
lampenkap is met de hand gemaakt van 
natuurlijke vezels en dus uniek. Snoerenset 
wordt apart verkocht. Blank gelakt bamboe.  
Ø57 cm. H 57 cm. 603.214.37

PE575507

VIKTIGT hanglampenkap 29,99 Elke 
lampenkap is met de hand gemaakt van 
natuurlijke vezels en dus uniek. Snoerenset 
wordt apart verkocht. Blank gelakt bamboe.  
Ø42 cm. H 42 cm. 403.214.38
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PE575474

VIKTIGT schaal 16,99/2 st. Mondgeblazen 
schaal gemaakt door een bekwaam vakman. 
Glas. 103.221.99

PE575588

VIKTIGT glazen karaf 12,99 Mondge-
blazen karaf gemaakt door een bekwaam 
vakman. Bestaat uit: 1 karaf (1,2 L) en 1 
glas (0,2 L). Glas. 203.218.06

PE575655

VIKTIGT kan 8,99 Glas.  1,2 L. 603.217.86

PE575475

VIKTIGT schaal 8,99/2 st. Mondgeblazen 
schaal gemaakt door een bekwaam vakman. 
Glas. Ø13 cm. H 6 cm. 703.222.00

PE575657
VIKTIGT kan 6,99/st. Glas.  0,5 L. Diverse 
kleuren. 503.217.20

PE575653

VIKTIGT kan 7,99/st. Mondgeblazen kan 
gemaakt door een bekwaam vakman. Glas.  
0,8 L. Diverse kleuren. 103.217.22

PE575654

VIKTIGT kan 6,99/st. Glas.  0,4 L. Diverse 
kleuren. 303.217.21

PE575658

VIKTIGT schaal 12,99/2 st. Mondgeblazen 
schaal gemaakt door een bekwaam vakman. 
Glas.  Ø13 cm. H 6 cm. Diverse kleuren. 
903.218.17

PE575659

VIKTIGT platte schaal, set van 3 24,99 
Mondgeblazen platte schaal gemaakt door 
een bekwaam vakman. Glas.  Diverse kleu-
ren. 503.222.01
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PE575506

VIKTIGT wasmand 34,99 Elke wasmand 
is met de hand gevlochten en dus uniek. 
Blank gelakt bamboe.  72×49 cm. H 31 cm. 
403.214.43

PE575775

VIKTIGT mand met handgrepen  
39,99/st. De kunststof doppen beschermen 
de vloer tegen krassen. Gebeitste, blank 
gelakte bananenvezels. Ø52 cm. H 26 cm. 
Diverse kleuren. 003.214.40

PE575651

VIKTIGT plantenhanger, set van 2 22,99 
Handgemaakt door een bekwaam vakman 
Bestaat uit: 1 plantenhanger (binnenkant: 
Ø12 cm, H 11 cm) en 1 plantenhanger (bin-
nenkant: Ø28 cm, H 15 cm). Waterhyacint. 
Zwart. 403.214.81

PE575776  PE575777
VIKTIGT manden Handgemaakt door een 
bekwaam vakman. Blank gelakt bamboe.   
Mand 17,99 Ø39 cm. H 39 cm. 503.214.47 
Mand 24,99 Ø60 cm. H 33 cm. 203.214.39

PE575471

VIKTIGT mand met handgrepen 12,99 
Handgemaakt door een bekwaam vakman. 
Blank gelakt bamboe. 40×31 cm. H 22 cm. 
703.214.46

PE575504

VIKTIGT borden Handgemaakt door een 
bekwaam vakman. Blank gelakt bamboe.   
Bord 12,99 Ø37 cm. H 8 cm. 003.214.35  
Bord 14,99 Ø50 cm. H 9 cm. 303.214.34

PE575500

VIKTIGT vliegengaas 9,99 Gemaakt van 
bamboe, een makkelijk te onderhouden, 
slijtvast en natuurlijk materiaal. Blank gelakt 
bamboe.  Ø39 cm. H 15 cm. 503.214.71

PE575472

VIKTIGT mand met deksel 9,99 Elke 
mand is met de hand gevlochten en dus 
uniek. Zeegras. 30×20 cm. H 16 cm. Natu-
rel/zwart. 103.239.95

PE575590

VIKTIGT vloerkleed, glad geweven 
29,99 Handgevlochten door bekwame 
vaklui, en dus uniek.  100% zeegras, 100% 
polypropyleen.  80×272 cm. Zwart/naturel. 
803.214.36
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PE575497

VIKTIGT snijplank 9,99 Gemaakt van 
bamboe, een makkelijk te onderhouden, 
slijtvast, natuurlijk materiaal dat zacht is 
voor je messen. Geolied bamboe.  Ø27 cm. 
203.214.82

PE558423

VIKTIGT 4-delige set serveerplankjes 
14,99 Bevat: serveerplank (Ø7 cm), ser-
veerplank (Ø11 cm), serveerplank (Ø15 cm) 
en serveerplank (Ø19 cm), 1 van elk. Steen-
goed. Diverse kleuren. 503.214.85

PE558422

VIKTIGT platte schaal, set van 3 19,99 
Bevat: serveerplank (Ø21 cm), serveerplank 
(Ø27 cm) en serveerplank (Ø31 cm), 1 van 
elk. Steengoed.  Diverse kleuren. 103.214.87

PE559759

VIKTIGT snijplank en schaal 9,99 
Gemaakt van bamboe, een makkelijk te on-
derhouden, slijtvast, natuurlijk materiaal dat 
zacht is voor je messen. Bestaat uit: 1 schaal 
(Ø9 cm, H 3 cm) en 1 snijplank (Ø21 cm). 
Geolied bamboe. 803.214.84

PE558421

VIKTIGT pot met deksel, set van 2 29,99 
Gemaakt van bamboe, een makkelijk te 
onderhouden, slijtvast, natuurlijk materiaal.  
Afmetingen: 4,9 L (Ø30 cm. H 12 cm) en 
2,2 L (Ø33 cm, H 9 cm). Geverfd en blank 
gelakt bamboe. Zwart/rond. 803.214.79

PE558419

VIKTIGT pot met deksel, set van 2 24,99 
Gemaakt van bamboe, een makkelijk te 
onderhouden, slijtvast, natuurlijk materiaal. 
Afmetingen: 2,1 L (Ø17 cm, H 17 cm) en 
0,8 L (Ø13 cm, H 14 cm). Geverfd bamboe  
Zwart/kegelvormig. 003.214.78

PE576369

VIKTIGT etui 3,99 Handgemaakt door 
een bekwaam vakman. Afmetingen: 1 etui 
(25x7 cm), 1 etui (17x7 cm). Gebeitst, blank 
gelakt bamboe. Diverse kleuren/diverse 
maten. 903.239.96

PE575473

VIKTIGT mand met deksel, set van 2 
24,99 Elke mand is met de hand gevlochten 
en dus uniek. Bestaat uit: 1 mand (Ø32 cm, 
H 17 cm) en 1 mand (Ø25 cm, H 14 cm). 
100% zeegras.  Naturel/zwart. 703.239.97
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We zijn in de woning/atelier van 

Ingegerd Råman in Österlen, een mag-

neet voor creatieve geesten dankzij het 

prachtige open landschap en de rust die 

er heerst. Ze woont in een groot huis met 

opvallend veel licht en een rustge-vend 

interieur. Buiten dartelen zwaluwen in de 

lucht.  

- Dit is mijn pottenbakkersatelier. We 

kwamen hier 20 jaar geleden wonen om-

dat we ons aangetrokken voelden tot de 

sublieme sereniteit, vertelt ze.   

 

De creatieve weg van Ingegerd begon 

toen ze als jonge tiener  startte aan 

een van de meest prestigieuze kunstscho-

len in Zweden, de Konstfack. Ze studeer-

de aanvankelijk textielontwerp. Maar dat 

vond ze te eendimensionaal, en gelukkig 

ontdekte ze toevallig klei. Dat was haar 

eerste grote liefde. Ze beschrijft klei als 

een levend, sensueel materiaal met een 

eigen vitale kracht. 

De tweede liefde van haar leven was glas. 

- Glas heeft dan weer iets luchtigs en 

poëtisch, zegt ze.  

 

Het werk van Ingegerd Råman straalt 

zelfverzekerdheid uit zonder te pochen. 

Haar stukken schreeuwen niet om aan-

dacht maar werken in stilte op je in. 

Je zou kunnen zeggen dat eenvoud het 

hoofdkenmerk is van Ingegerds stijl. 

- Ik heb mijn eigen stijl en proporties. Het 

is mijn bedoeling een anoniem object te 

maken dat toch een onmiskenbare uit-

straling heeft, zegt ze. Eén herkennings-

punt is dat Ingegerds kannen en bekers 

geen oren of handgrepen hebben.  

- Handgrepen zijn niet essentieel. Het oor 

is altijd het eerste dat afbreekt, en dan is 

eigenlijk het hele idee om zeep. Ik wil dat 

soort risico’s vermijden en het concept zo 

simpel en duidelijk mogelijk houden.  

 

Waar komen je ontwerpen dan van-

daan?   

- Ik put uit mijn ervaringen. Het begint 

altijd met een behoefte die ik bij mezelf 

ondervind.  

Trends inspireren haar niet, ze gaat 

op zoek naar het tijdloze.   

- Ik wil voorwerpen maken die heel lang 

meegaan zonder dat ze verouderd lijken.

Ingegerd heeft de luxe te kunnen te-

rugkijken op een lange, succesvolle carri-

ère, maar dat doet ze liever niet. Ze staat 

met beide benen stevig in het nu, en richt 

haar blik resoluut op de toekomst  

 

Binnenkort ligt de eerste collectie van 
Ingegerd Råman voor IKEA, VIKTIGT, in 
de woonwarenhuizen. (VIKTIGT bete-
kent “belangrijk” in het Zweeds.)  

Wat was voor jou het leukste aan de 
samenwerking met IKEA?  
- Ik heb veel plezier beleefd aan het uit-
proberen van voor mij nieuwe technie-
ken en materialen. Ik was altijd al dol op 
manden maar wist niet hoe ze gemaakt 
werden. De kennismaking met de am-
bachtslui ter plaatse in Azië en Europa 
was bijzonder inspirerend. Het heeft mij 
veel geleerd over hun uitzonderlijke be-
drevenheid. Het was een speciale reis op 
ontelbaar veel manieren, vertelt ze.  
- En hoewel IKEA een groot bedrijf is, 
maakt het zich klein en sympathiek in 
het contact met de medewerkers. Of je 
nu samenzit met designers of met de 
ambachtslui zelf, er heerst altijd een 
open sfeer.  

DE GLAS- EN KERAMIEKONTWERPER INGEGERD RÅMAN IS IN ZWEDEN EEN ICOON. 
VIA DE VIKTIGT COLLECTIE WORDEN HAAR CREATIES TOEGANKELIJK VOOR 
MILJOENEN MENSEN OVER DE HELE WERELD. WE BRACHTEN EEN MIDDAG DOOR IN 
HAAR ATELIER OM TE PRATEN OVER VAKWERK EN DESIGNFILOSOFIE. 
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kan aanzetten om één extra glas water 
te drinken, ben ik al heel blij. 
  

Een ander typisch kenmerk van 
Ingegerds werk is het beperkte kleuren-
palet, voornamelijk zwart en wit.  Het 
ongebruikelijke zwarte glas vind je terug 
in een van de serveersets (ook verkrijg-
baar in helder en wit glas).     
Van homogeen zwart glas is geweten 
dat het duur en moeilijk te produceren 
is. Gelukkig konden IKEA en Ingegerd 
rekenen op de kundigheid van Europese 
ambachtslieden voor de productie van 
de glazen VIKTIGT artikelen. 

Als ontwerper voor grote glasfa-
brieken werkte Ingegerd Råman altijd 
al voor een groot publiek. Maar via IKEA 
zal ze nu wereldwijd vele miljoenen 
mensen bereiken. Welke invloed heeft 
dat op je werk?
- Geen enkele, lacht ze. Als ik bezig ben 
met wat andere mensen verwachten, 
kan ik me niet concentreren op mijn 
werk.  Ik doe verder wat ik altijd gedaan 
heb en neem mezelf als vertrekpunt. Ik 
denk trouwens niet dat ik zo uniek ben. 
Wij mensen lijken meer op elkaar dan 
dat we van elkaar verschillen.

De VIKTIGT collectie is beperkt ver-
krijgbaar en ligt in de rekken vanaf 
april. Naast ontwerpen van Ingegerd 
omvat ze ook werk van IKEA designers 
Wiebke Braasch en Nike Karlsson. 

Wat vond je het moeilijkst? 
 - Werken met de natuurlijke vezels van 
de waterhyacint was een uitdaging. Ik 
vond de zware bruine vezelstrengen 
eigenlijk lelijk. Maar die weerstand kan 
voordelen opleveren. De uitdaging be-
stond erin een manier te vinden om iets 
te maken dat nuttig en ook mooi was. 
Dat is gelukt met de twee grote manden 
met motief in zwart en bruin waar ik 
uiteindelijk zelfs van ben gaan houden. 

Natuurlijk zitten er in de nieuwe 
VIKTIGT collectie ook een aantal 
glazen en keramieken voorwerpen.
- Ik maakte een set platte schalen in 
klei. Hij bestaat uit schalen in zeven for-
maten en is verkrijgbaar in het wit en in 
het zwart. De schalen zijn helemaal plat 
en rond met een lage opstaande rand en 
doen denken aan dienbladen. Als je ze in 
elkaar stapelt krijg je een sculptuur die 
kracht uitstraalt. 

Ingegerd Råman heeft voor IKEA 
ook een gebruiksvoorwerp gemaakt 
dat haast synoniem is met haar 
naam: een waterkaraf. 
 - Ik móest er voor IKEA ook een ma-
ken. Water is zo onmiskenbaar essen-
tieel voor iedereen van ons. Het is de 
bron van het leven. Als ik de mensen 

Naam: Ingegerd Råman
Geboren in: 1943
Gezin: Man, zoon en twee 
kleinkinderen 
Woont in: Stockholm en Österlen, 
Zweden
Beroep: Glas- en 
keramiekontwerper; draagt de 
titel van professor. Ze heeft 
ook al verschillende keren de 
Excellent Swedish Design award in 
ontvangst mogen nemen. 
“It’s nothing - but it’s still 
something”: Samen met de 
VIKTIGT collectie brengt IKEA ook 
een boek uit over leven en werk 
van Ingegerd Råman.
Volgende projecten: 
Solotentoonstelling in het 
Nationaal Museum van Zweden, 
zomer 2016

IN
G

E
G

E
R

D
 R

Å
M

A
N

Fotoshoot met Ingegerd in haar atelier in Zweden

“JE WONING 
WEERSPIEGELT WIE JE 
BENT.”
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