


Kāpēc zebras ir svītrainas, nevis 
rūtainas? Dizaina teorētiķis Maikls 
Šmits (Michael Schmidt) uz šo jautājumu at-
bild tā: «Jo to autori ir «Memphis».» Viens no 
talantīgākajiem mūsdienu britu mākslinie-
kiem Džaspers Morisons (Jasper Morrison), 
pēc dabas un darbu rokraksta atturīgs neo- 
modernists, skaidri atceras «auksto sviedru 
straumi, šoku un paniku», kas viņu pārņē-
ma 1981. gada 18. septembra pēcpusdienā, 
nejauši ieklīstot izstādes atklāšanā Milānas 
mākslas galerijā «Arc’74»: «Tā bija neap-
rakstāmi jocīga sajūta. No vienas puses, tu 
tiec rupji atgrūsts. Tas ir – es tiku. No otras – 
visaptverošajā noteikumu pārkāpumu ju-
ceklī es sajutos absolūti brīvs.»

sliKtie puiši un divas meitenes 
«Noziegums», par kuru runā Džaspers un 
kuru vēl ķidās un kā vienu no interesantā-
kajiem dizaina paradoksiem atminēsies 
daudzi, sākās 1980. gada 14. decembrī. Tas 
bija vakars, kad Etores Sotsasa (Ettore Sott-
sass) Milānas dzīvoklī pulcējās bariņš māks-
linieku jeb, kā vēlāk precizēs laikraksts 
«The New York Times» – «sliktie puiši un di-
vas meitenes, lai laistu muļķi ar astoņdesmi-
to gadu postmodernismu». Fonā Bobs Dilans 
dziedāja «Stuck Inside of Mobile (With the 
Memphis Blues Again)», un viņi (sirmais na-
matēvs un 6 divdesmitgadīgi ciemiņi) disku-
tēja par «ļoti inovatīvas mēbeļu kolekcijas» 
izstrādi un kopīgu vēlmi jeb, drīzāk, nepie-
ciešamību izgudrot dizainu (no jauna).  

Vakara gaitā radoši radikālais dizaina ko-
lektīvs vairākkārt tika pārsaukts. Sākotnēji 
tas tika nodēvēts par «The New Design», bet, 
sarunām ritot un Bobam Dilanam joprojām 
atskaņotājā griežoties, tika pārkrustīts par 
«Memphis». Etores ideja, kura bija izskanē-
jusi kā joks un aicinājums nomainīt plati ne-
kavējoties, tika apstiprināta, un nosaukums, 
sastāvošs no Tenesī, rokenrola un Ēģiptes, 
atzīts par trāpīgi lielisku. 
Kā oficiāls grupas nosaukums «Memphis» 
pirmo reizi tika dokumentēts Mišela de Lukī 
(Michele De Lucchi) piezīmju blociņā ar lī-
dzās fiksētu datumu un piezīmi «Via San 
Galdino» (iela, kur atradās Etores dzīvoklis). 
Turpmākās blociņa lappuses vēsta vienīgi 
par lūgto ciemiņu vārdiem un telefona nu-
muriem, pārstāvētajām valstīm, mēbeļu 
projektēšanas dienu un fotografēšanas atzī-
mēm. Plānotājs nesatur nevienu ideoloģisku 
piezīmi un komentāru. Arī zīmīgajā decem-
bra vakarā Etores dzīvojamās istabas 
20 kvadrātmetros līdzās baltvīnam, mūzi-
kai, smiekliem un satraukumam par to, kā 
un ko projektēt, spriests netika. Neviens ne-
minēja krāsas, formas, stilus un dekorācijas.
«Gandrīz vai pārdabiskā telepātijā ikvienam 
bija skaidrs, kas darāms, un ikviens zināja, 
kas ir zināms pārējiem. Tā vismaz likās 
mums pašiem. Bailes un bažas mēs katrs pa-
turējām pie sevis,» savā «Memphis» vēsturei 
veltītajā grāmatā rakstīs grupas dalībniece 
Barbara Radise (Barbara Radice). Atsaucoties 
uz Mišela de Lukī pierakstiem, vakarā pieda-
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lījās: Etore (Sotsass), Barbara (Radise), Marko 
(Zanīni), Aldo (Kibiks), Mateo (Tuns), Mišels 
(de Lukī) un Martina (Bedina).
Iestājoties rītausmai, grupa izklīdusi, lai at-
kārtoti satiktos 9. februārī. Lai pēc diviem 
mēnešiem cits citam prezentētu savas pir-
mās skices. Kopumā tie būs vairāk nekā 
simts zīmējumi, kas, spītējot tam, ka līdz va-
kara noslēgumam visi būs viegli iereibuši, 
pirmo reizi spārnos ar redzamu un taustāmu 
faktu – «Memphis» eksistē! Par nākamajiem 
septiņiem mēnešiem Barbara atceras: 
«Mēs bijām kā drudzī. Jocīgi, bet līdz izstā-
des atklāšanas dienai mēs paguvām sagata-
vot visu (neviens tā arī nekad nesaprata, 
kā). Visu – tas nozīmē: izstrādāt mēbeļu teh-
niskos rasējumus un izgatavot tās, atrast ra-
žotāju un izgatavot lampas, sameklēt kera-
mikas ražotāju un dabūt gatavu keramiku, 
pārliecināt «Abet Print» sākt jauna plastma-
sas veida ražošanu, atrast audumu ražotāju, 
komunicēt ar ārzemju arhitektiem un dizai-
neriem, nofotografēt mēbeles, sagatavot gra-
fisko identitāti, plakātus, ielūgumus, katalo-
gu, preses materiālus, veidlapas un aploks-
nes, atrast izdevēju un izdot grāmatu, komu-
nicēt ar žurnālistiem, turklāt paralēli tam 
mēs visi strādājām pilnas slodzes darbu.» 

zili eži, leopards un mazliet  
boKsa 18. septembrī «Memphis» debitēja 
«Salone del Mobile» ar šādu atklāšanas die-
nas bilanci: 31 mēbele, 3 pulksteņi, 10 lam-
pas, 11 keramikas objekti un 2500 šokēti  
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apmeklētāji. Pieklājīgākie no tiem, kas to-
dien ne vien stāvgrūdām aizpildīja galeriju, 
bet ne mazāk blīvi arī tai piederīgo ielu, atzi-
na ekspozīciju par «ārkārtīgi pārsteidzošu». 
Mazāk tolerantie – par «reti bezgaumīgu». 
Izstāde bija pilna ar tīši aplamām lietām, der-
dzīgām krāsām, lētiem un jocīgi kombinē-
tiem materiāliem. Uzskatot, ka mērķis attais-
no līdzekļus, «Memphis» bija klaji ignorējis 
vispārpieņemtās dizaina uzvedības normas 
un atzinumus par to, kas ir gaume. Koks tika 
miksēts ar lētu plastmasu, neona apgaismo-
jumu un spožiem signāllukturiem. Ģeometri-
ja, asociējama ar funkciju un ergonomiku, 
šajā kolekcijā nebija paredzēta pēc būtības. 
Tā vietā lietas izskatījās reiz izjauktas un at-
kal karstgalvīgi saskrūvētas, sanaglotas, sa-
līmētas atpakaļ ar visām no tā izrietošajām 
sekām un novirzēm no normas. Mēbeles at-
gādināja krāsainas kolāžas, kurās aizgājušo 
(un vēl neatnākušo) stilu elementi tika braši 
kombinēti ar zoo avangardu. Leoparda mo-
tīvs, citkārt atrodams vien 50. gadu komik-
sos un lētu kafejnīcu interjerā, bez satrauku-
ma tika eksponēts ar zaļām čūskādas dur-
vīm vai bruņrupuča čaulas plauktiem (Sot-
sass «Beverly cabinet», 1981). Galda lampas, 
aprīkotas ar rozā postamentu, ritenīšiem un 
pieklājības pēc arī ar elektrības vadiem, bija 
nepārprotami eži, zebras, žirafes (Martina 
Bedina – «Superlamp», Mišels de Lukī –  
«Oceanic», Etore Sotsass – «Tahiti», 1981).
Notikumu centrā – mākslinieku bariņš,  
kas pozēja žurnālistu fotoaparātiem, ērti  
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«Super» galda jeb 
grīdas lampa, 
Martina Bedina, 1981, 
«Memphis Milano 
Collection». 

Ö
Bufete «Beverly», 
Etore Sotsass, 1981, 
«Memphis Milano 
Collection». 

Ñ
«Oceanic» galda 
lampa, Mišels 
de Lukī, 1981, 
«Memphis Milano 
Collection».

Ö
á
«Kristall» galds, 
Mišels de Lukī, 1981, 
«Memphis Milano 
Collection». 
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atlaidies «conversation pit» – izmērā sama-
zinātā boksa ringā ar svītrainu rāmi un pro-
žektoriem stūros. 

diagnoze: postmodernisms 
Visā savā absurdā «Memphis» bija ārkārtīgi 
veiksmīgs uznāciens. Lai arī tas nebija pir-
mais radikāli noskaņotais itāļu dizaina gru-
pējums, pateicoties vērienam (t. i. – šovam), 
tas kļuva par vienu no visu laiku spilgtāka-
jiem projektiem – saistošu ne vien kritiķiem 
un dizaina pazinējiem, bet ikvienam, kuru 
interesēja pasaulē aktuālais modē. Savus 
darbus viņi dēvēja par «The New Internatio-
nal Style» un trāpīgi pielīdzināja devā nelie-
lai, bet iedarbīgai «postmodernisma injekci-
jai». Tā tika adresēta visam, kas tolaik tika 
saukts par «īstu dizainu» (modernismu) – 
akadēmiski korektu un funkcionālu, bet, 
memfisprāt, neglābjami garlaicīgu. 
Gados jaunie dizaina cienītāji bija apburti, 
savukārt vecākā paaudze (no kuras krietna 
daļa bija jaunāka par Etori) «Memphis» di-
zainu gluži vienkārši nebija spējīga uztvert 

nopietni un smējās, ka neloģisko lietu ko-
pums raisa asociācijas ar «karaļa jaunajām 
drēbēm». Ar dalītām jūtām «Memphis» uz-
nācienu atceras arī Paola Antonelli, MoMA 
muzeja kuratore, tobrīd – Milānas Politehnis-
kās universitātes studente: «Ja neskaita da-
žus izņēmumus (Sotsasa «Carlton» grāmatu 
plauktu un Širo Kuramata (Shiro Kuramata) 
dizainu), es joprojām oriģinālo «Memphis» 
kolekciju uzskatu par grūti sagremojamu. Tā 
nebija pirmā postmodernisma reakcija uz 
status quo, bet tā noteikti bija pirmā un, ie-
spējams, vienīgā, kam bija šāda mēroga ie-
tekme uz pasauli. Tā bija pilnīga dizaina sa-
griešana kājām gaisā. Lai arī runa bija vien 
par dažām kolekcijām, pagatavošanas recep-
te bija tik vienkārša, ka turpmākajos gados 
tas pasaulei nesis neiedomājamu skaitu pa-
tiesi šausminošu kopiju.» 
Šodien savos 40, paužot viedokli par provo-
katīvo un īslaicīgo dizaina kustību («Mem- 
phis» oficiāli beidza pastāvēt 1989. gadā), to-
laik vēl jaunie revolūcijas liecinieki mij god-
bijību ar nepatiku, apstiprinot «Memphis» 

nozīmi viņu turpmākajā darbā. Filips 
Starks, būdams viens no pasaules pazīsta-
mākajiem dizaineriem, smej, ka viņa muļķī-
gajos «Ian Schrager» viesnīcu interjeros un 
vienā no, iespējams, visu laiku pārdotāka-
jiem dizaina priekšmetiem «Juicy Salif» ir 
krietni vairāk «Memphis», nekā kāds jebkad 
varētu iedomāties. Ne mazāk siltas jūtas pret 
«Memphis» pauž arī Parīzes modes zvaigzne 
Karls Lāgerfelds: «Tā bija mīlestība no pirmā 
skatiena. Es biju tikko nopircis Montekarlo 
apartamentus, un vienīgais, kā spēju tos ie-
domāties, – viscaur aprīkotus ar «Memphis» 
mēbelēm. Šodien tas viss šķiet ļoti 80. gadu 
garā, bet esmu drošs, ka šis noskaņojums at-
griezīsies. Es vienmēr Etori esmu uzskatījis 
par lielāko 20. gadsimta dizaina ģēniju.» 
Visbeidzot arī stāsta ievadā pieminētais 
Džaspers Morisons atzīstas, ka uzreiz pēc iz-
stādes apmeklēšanas 1981. gadā steidzies at-
pakaļ uz koledžu, lai radītu savu pirmo un, 
citējot viņu, «paldies dievam, vienīgo jebkad 
eksistējušo «Memphis» lietu, kas, cerams, ir 
veiksmīgi nozudusi no zemes virsmas». â

«Carlton» grāmatu 
plaukts, Etore Sotsass, 
1981, «Memphis 
Milano Collection». 

Ü
«Tahiti» galda lampa, 
Etore Sotsass, 1981, 
«Memphis Milano 
Collection». 
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