
Ena od oblikovalčevih novosti je bila ideja perforacije (izrez, izsek, luknjanje).

Pri stolu Rex je ukrivljeno ploščo perforiral z vzporednimi režami, nastal je likovno 
zanimiv stol,  s transparentnim učinkom. Zaradi rež pa je dejansko stol tudi lažji. Podobno 
tehniko je uporabil že pri naslonjalu prvega sklopljivega stola, ta spominja na perjanico 
indijanskih poglavarjev.  Morda veš, kako je svoj stol poimenoval oblikovalec? Uporabi 
pomanjševalnico.

STOL REX
Niko Kralj je legenda in utemeljitelj slovenskega industrijskega oblikovanja. Sodi med 
najpomembnejše svetovne industrijske oblikovalce 20. stoletja. Njegova oblikovalska pot 
je dolga in poleg več izpeljank znamenitega stola Rex obsega oblikovanje številnih stolov 
in pohištvenih sistemov, ki so zaznamovali naše domove in pisarne konec 20. stoletja. 
Pobliže si oglejmo nekaj Kraljevih stolov, ki jih hranimo v muzeju.

Nova beseda: perforacija
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Stol Lupina oblikovalca Nika Kralja je tehnološko premišljen, preprost, vzdržljiv in po svoji 
podobi tako nevtralen, še vedno ga pogosto srečamo v javnih in zasebnih prostorih. Ime 
Lupina je dobil zaradi oblike sedišča in naslonjala, ki objameta telo, ki ga nosita.

Narejen je iz dveh identičnih štirikotnih kosov krivljene vezane plošče, med seboj spetih s 
tremi vijaki na vsaki strani.

Sestavi miniaturno Lupino iz kartona in 6 spenjalk, na fotografiji stola pa domisli in doriši 
manjkajoče noge.

LUPINA



Prvi model De Havillandovega letala iz časa 2. svetovne vojne je bil narejen iz vezane 
plošče in je nosil ime Mosquito (komar). Zaradi velike hitrosti in lesene konstrukcije je 
dobil vzdevek “leseni čudež” (The Wooden Wonder). Zaradi uporabljenih materialov ga je 
bilo težko zaznati z radarjem. V zraku je bil prepoznaven po repnem smernem krmilu, ki je 
imelo obliko hrbtne plavuti morskega psa. 
Verjetno pa tudi ni naključje, da se eden od Kraljevih stolov iz istega materiala, sicer tudi 
po obliki podoben komarju, imenuje enako. 

MOSQUITO

Vezana plošča je plošča izdelana iz več slojev med seboj lepljenih furnirjev različnih debelin in različnih 

drevesnih vrst, lepljenih z različnimi lepili. 

Namig: Pojdi in poizvedi, kako izdelujejo napolitanke.

Razmisli, kaj imata skupnega oba Mosquita?


