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Målet är att få en bättre kunskap om Jean Prouvé och hans arbete, att förevisa om hans vikt i 
arkitektur- och designhistorien samt att upplysa om de idéer och ideal som var 
bakomliggande. En diskussion med några konkreta exempel förs runt det samarbete han närde 
med Le Corbusier och Charlotte Perriand. Detta tycks ha varit avgörande i mognaden och 
utvecklingen av hans stil och produktion. 
 

The goal of this essay is to acquire a better understanding of Jean Prouvé’s work and of the 
importance his production had in the fields of architecture and design. It also aims to 
represent the ideas and principles that were underlying. A discussion is held about the 
professional collaboration Prouvé nourished with Le Corbusier and Charlotte Perriand by 
stating specific examples since it seems as relevant in the evolution of Prouvé’s production 
and style. 
 
Nyckelord: Jean Prouvé, Charlotte Perriand, Le Corbusier, C.I.A.M., U.A.M., 1900-talets 
arkitektur i Frankrike, 1900-talets franska möbelhistoria. 
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INLEDNING 
 
 
Bakgrund 

 
En dag då jag var på rundvandring i ett av Paris många konstgallerier, frågade en av de 

anställda om jag ville se deras stora utställningssal. Bara femtio meter bort, på en liten 

bakgata, fanns en stor byggnad. Utställningssalen låg i ett gammalt lagerhus från slutet av 

1800-talet. Då jag klev in genom den lilla dörren så hamnade jag i ett stort, högt och öppet 

utrymme fullt av ljus. Där möttes jag av minst ett trettiotal av Jean Prouvés möbler; stolar, 

sängar, skolbänkar och hyllor. Det var bastanta och enkla möbler av ibland färgat stål, 

aluminium och trä. Jag hade då, för åtta år sedan, aldrig hört talas om Jean Prouvé. Möblerna 

var avskalade från all utsmyckning och såg väldigt funktionalistiska ut. Besöket gav mig 

viljan att lära mer om Jean Prouvé. Varför var dessa gamla, massproducerade möbler utställda 

på ett konstgalleri?1 

I författandet av denna uppsats har jag förstått att Jean Prouvé är fast förankrad i Frankrikes 

moderna historia. Vikten av hans arbete har blivit alltmer erkänt de senaste tjugo åren,2 delvis 

på grund av millennieskiftet och firandet av hundraårsjubileet av hans födelse (2001), men 

troligtvis även på grund av en ny medvetenhet, kunskap och förståelse som uppstått för de 

arkitekter och designers som arbetat runt Le Corbusier, av vilka de flesta hittills varit 

förbisedda i konsthistorielitteraturen. 

Prouvé var en allkonstnär, både arkitekt, möbelskapare, smed och tecknare. Han själv valde 

att kalla sig för ”konstruktör”, en benämning som mycket riktigt kopplade ihop alla hans 

projekt och verk i ett och samma ord. I sitt arbete strävade han efter lösningar inom arkitektur 

och boende som skulle återspegla moderniteten och de nya materialen i hans samtid. Han var 

övertygad om att industrialismen och massproduktionen kunde vara lösningen på jordens 

sociala orättvisor. Enligt honom låg svaret på en bättre värld i att få maskinen att tjäna 

mänskligheten. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 http://www.patrickseguin.com/ 
2 Von Vegsack, Alexander. Jean Prouvé, La poétique de l’objet technique. Ed. Vitra Design Museum, 2004. 
s.348 
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Syfte, frågeställning och metod 

 
Jean Prouvé (1901-1984), Le Corbusier (1887-1965), och Charlotte Perriand (1903-1999) hör 

till förkrigstidens mest kända franska arkitekter. De två sistnämnda är välkända namn inom 

1900-talets arkitektur- och designhistoria på ett internationellt plan. Mycket har skrivits om 

dem båda. Jean Prouvé är nog den som till rätt så nyligen varit minst känd av de tre men vars 

arbete säkerligen haft samma vikt och betydelse för sin samtid, åtminstone i Frankrike. Fram 

tills 1970-talet existerade inte en enda bok om hans arbete då han ditintills bara figurerat i 

tidningsartiklar.3 Hur kommer det sig? Mitt syfte är att diskutera hans arbete och belysa den 

vikt Jean Prouvés arbete haft för konstruktions- och arkitekturhistorien under 1900-talet. 

 

De frågor jag mer noggrant vill ställa och diskutera i denna uppsats är: vad har Jean Prouvé 

bidragit med konstruktionsmässigt inom arkitektur och inredning? Motsvarar de färdiga 

verken de idéer och ideal som initialt var bakomliggande? Var strävan och målet i hans 

samarbete med Le Corbusier och Charlotte Perriand detsamma? Vilken inverkan hade de tre 

arkitekternas idéutbyte på de andras arbete eller på den gemensamma produktionen? Och 

slutligen, motsvarar resultaten av detta samarbete det ideal de fötts ur då och nu? 

 

I mitt arbete har jag i största möjliga mån gått igenom alla de böcker som finns i ämnet men 

även de tidningsartiklar och utställningskataloger som publicerats om Jean Prouvé till denna 

dag. Jag har inte sett något arbete som mer utförligt diskuterar det samarbete han närde med 

Charlotte Perriand eller Le Corbusier. Jag har även besökt några konstgallerier som idag säljer 

möbler av Jean Prouvé och använt mig av deras utställningskataloger. 

För att skapa en bättre förståelse för Jean Prouvés arbete och den idéologiska syn som är 

bakomliggande, har jag valt att i min uppsats mer eller mindre ingående diskutera specifika 

exempel från hans egna produktion samt några konkreta exempel på de prototyper han kom 

att utarbeta och genomföra tillsammans med Charlotte Perriand. 

Ett viktigt påpekande är att det idag inte finns någon mer utförligare bok om Jean Prouvé 

översatt till svenska. Således har jag läst och behandlat den mesta informationen från franska 

till svenska, vilket har tagit tid och komplicerat arbetet något. Jag har inte översatt engelska 

citat i min uppsats men ett franskt och då finns originaltexten i noten. 

 

 

                                                           
3 Von Vegsack, Alexander. Jean Prouvé, La poétique de l’objet technique. Ed. Vitra Design Museum, 2004.s. 56 
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Litteratur och Forskningsläge 

 

Charlotte Perriand har liksom Jean Prouvé blivit mer uppmärksammad under de senaste tjugo 

åren. Innan dess så var mycket av hennes arbete felaktigt attribuerat till Le Corbusier eftersom 

det var utfört under den tid då hon var anställd i hans ateljé. Även möbler som Perriand hade 

formgivit tillsammans med Le Corbusier, var länge kända som verk utförda av endast den 

sistnämnde. Okunnigheten om Jean Prouvé och dennes produktion har kommit sig av 

liknande omständigheter och det är, som sagt, först i slutet av 1990-talet som utförligare 

information och böcker har blivit skrivna om honom. Det finns fortfarande relativt lite 

material känt och skrivet om hans samarbete med Perriand eller Le Corbusier.4 Paradoxalt 

nog är det först som Jean Prouvés masstillverkade möbler idag börjar att bli sällsynta i franska 

skolor och hem som hans relevans för den moderna rörelsens uppkomst medges.  

Mycket finns skrivet om de tre ovan nämnda arkitekterna. Numera finns även mycket skrivet 

om Jean Prouvé. Informationen i de flesta av dessa böcker har dock visat sig vara relativt 

repetitiv. De böcker som har varit särskilt informationsrika och intressanta utifrån min 

frågeställning är: Jean Prouvé par lui-même, sammansatt av Armelle Lavalou, i vilken finns 

samlade skrifter och berättelser citerade av Jean Prouvé personligen, Jean Prouvé 

”constructeur”, skriven av bland annat författarna Raymond Guidot och Peter Sulzer, samt 

Jean Prouvé. Œuvre complète/Coplete works. Vol. I-IV, av Peter Sulzer där bilder av de 

flesta ritningar och konstruktioner Jean Prouvé skapat finns med.  

 

                                                           
4 Von Vegsack, Alexander. Jean Prouvé, La poétique de l’objet technique. Ed. Vitra Design Museum, 2004. s. 
333 
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HISTORISK KONTEXT 
 

 

Jean Prouvé föddes i en epok (1901) då arkitekturen fortfarande var starkt inspirerad av 

gångna tiders stilar och arkitektoniska principer. Att bryta mot denna tradition, insåg han 

snart, skulle innebära att inte enbart förneka både klassiska byggmaterial och byggtraditioner 

men även att bejaka och utforska nya material, dessförinnan oprövade arkitektoniska 

lösningar och därmed förespråka ett helt nytt konstruktions- och levnadssätt. 

 

 

Den nya tidsandan 

 
Industrialismen och massproduktionen, vars grunder var lagda redan under 1800-talet, kom att 

fullt utnyttjas inom både arkitektur och inredning först under 1900-talet. Efter en liten 

lågkonjunktursvacka under 1880-talet lades många fabriker ned vilket kom att resultera i stor 

arbetslöshet. De många socialistiska rörelserna under början av 1900-talet möjliggjorde 

utbyggnaden av det moderna kommunikationsnätet och med det grunden för de nationella 

marknaderna. I Europa tvistades mycket om industrialismen och massproduktionens nya 

produktionsmöjligheter. Bristen på kvalité och rädslan för att detta nya produktionssätt skulle 

införa stor arbetslöshet och ett slut på tusenåriga kulturtraditioner hindrade dess utveckling 

inom konst och arkitektur. Andra, liksom Norman Angell, förutsåg istället en ny tidsålder 

markerad av harmoni mellan alla stater, som skulle möjliggöras genom den nya industriella 

ekonomin och de nya teknologierna.5 Eftersom Jugend- och Art Nouveau grupperna inom 

arkitektur och design först kom att bäras upp av vänsterradikalerna, så var det även dessa som 

nu var drivkraften i 1900-talets konstnärsgrupper.6 

De flesta av 1900-talets europeiska konstnärsrörelser strävade efter att sammanföra hantverk 

och industrialism, varav de mest kända var De Stijl, Wiener Werkstätte eller Bauhaus. 

Bauhaus, som ofta och med rätt kallas för den viktigaste moderna rörelsen under 1900-talet, 

grundades av Walter Gropius år 1919 och hade ett imponerande persongalleri av lärare 

liksom: Herman Mathesius, Peter Behrens, Le Corbusier, Ludwig Mies Van der Rohe, Paul 

Klee, Kandinsky, Maholy-Nagy eller elever som Josef Alberts, Marianne Brandt och Marcel 

                                                           
5 Best, Antony.  International history of the twentieth century.Ed. Routledge, 2002. s.2 
6 Historisk tidskrift 2000:2, (s 312-315), Nils Runeby, ”Framstegets arvtagare”, Stockholm 1998. 306 s. 
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Breuer. Efter Bauhaus nedläggning av nazisterna år 1933 kom både elever och lärare att fly 

till utlandet. Gruppens idéer kom på så vis snart att spridas på alla kontinenter.7 

De första masstillverkade möblerna ställdes för första gången officiellt ut under världens 

första Industriella utställning i «the Palace of Industry of all Nations», eller the Crystal Palace 

i London år 1851. De medverkande länderna kom att visa upp möbler och all handa andra 

föremål som genomgått en industriell fabrikation. Thonets stol ”No 14 bistro” kom 

exempelvis att mellan 1859 och 1910 säljas i 50 miljoner exemplar. I England och Tyskland 

propagerade man för att de sociala problemen skulle lösas genom industrialismen. En 

gemensam ny önskan härskade i hela Europa, nämligen den om att lösa samhällets sociala 

problem och bostadsbrist genom industrins nya lösningar.8 Den nya funktionalistiska stilen 

var än mer debatterad eftersom den utvecklades i slutet av Art Nouveaun, eller der Jugendstil, 

och stilmässigt var dess raka motsats.  

 

 

Banbrytande material och nya tillverkningssätt 

 
Industrin födde nya bearbetningsmetoder av järn och stål. Utöver detta upptäcktes även 

aluminiumet som i början av 1900-talet kom att anses för en mirakelmetall och blev den mest 

använda och uppskattade inom masstillverkningen. Aluminiumet hade, till skillnad från andra 

nya material, inte uppfunnits för kommersiella syften. Man kände sedan länge till dess 

existens men kom inte på ett sätt att framställa det än först på mitten av 1800-talet. I 

mellankrigstiden var det redan ett flitigt använt material i både bil-, cykel- och 

flygplanstillverkningen. På 20-talet användes aluminiumet allt oftare inom hem- och 

möbeltillverkningen men det var först efter andra världskriget som det fick sin verkliga 

blomstring.9 

År 1954 fick Jean Prouvé uppdraget att upprätta en paviljong av aluminium som skulle kunna 

fungera som utställningslokal åt alla uppfinningar som ditintills innefattat aluminium. 

Paviljongen skulle uppföras av de franska aluminiumproducenterna i samband med 100 års 

jubileet av den första konkreta industrialiseringen utförd av kemisten Henri Saint-Hilaire-

Deville. Resultatet blev mycket uppskattat och fick god kritik i sin samtid.10 

                                                           
7 Fiell, Charlotte och Peter. Design of the 21th century. Ed. Taschen, 2001. s.83 
8 Archieri, Jean-Pierre. Jean Prouvé, cours du CNAM, 1957-1970. Ed. Pierre Madraga, Belgum 1990. s.12 
9 www.designmuseum.org/httpd/design/aliminium 23/08/02 Utställningen Aliminium Oktober 2002 till Januari 2003 
10 Vénacque, Axel. Jean Prouvé, Le Pavillon du Centenaire de l’Aliminium. Ed. Jean-Michel Place, 2001.s.51 
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Prouvés 150 meter långa aluminiumpaviljong uppfördes för första gången sommaren 1954 

vid Seines vänstra strand, på ”le quai du port du Gros Caillou”, som ligger mellan bron 

”Alma” och bron ”Invalides” i Paris. Med andra ord inte långt ifrån Eiffeltornet som genom 

sin närvaro underströk detta nytänkande metallens och teknikens bygge. Besökaren kunde 

även beskåda metallens alla tillverkningsfaser, från sammansvetsningar, förlängning och 

pressning till ytbehandling och elektrolys slipning.11 

 

 

Jean Prouvés skolning och stil 

 
Jean Prouvé föddes år 1901 i Nancy, som nummer två i barnaskaran. Samma år kom hans far, 

Victor Prouvé (1858-1943), att grunda den beryktade Art Nouveau skolan i Nancy 

tillsammans med Emile Gallé. Frankrikes befolkning och industri hade ökat avsevärt i början 

av 1900-talet och detta hade skapat ett stort behov av arkitekter, hantverkare och byggjobbare. 

Nancy var redan i slutet av 1800-talet hemvist för en betydande konstnärsskara och var den 

näst största staden för konst och arkitektur efter Paris. Berömda dynastier som Les André, 

Majorelle, Vallin, Marx, Wiener och Daum hade sina verkstäder i Nancy. Victor Prouvé var 

känd för sin praktiska hantverksmässiga begåvning i sitt arbete men även för den klassiska 

konstnärliga skolning han fått i Nancy och sedan i Cabanels ateljé i Paris. Utöver målare, var 

han även smed, tecknare, möbelsnickare, smyckes och silversmed. 12 Jean Prouvé kom på så 

sätt att tidigt bli skolad i alla dessa discipliner.13 

Som Prouvé själv anmärkte senare i livet, kom relationen han haft med sin far att ha en 

mycket stor betydelse i hans senare arbete och yrkesval. Det viktigaste arvet Jean Prouvé själv 

sade sig ha fått av sin far var metodiken inom arbetet, det vill säga vikten av att skriva ned 

alla idéer och utveckla dem visuellt på ett papper, och inte minst för att sedan kunna utföra 

dem. 14 

Behovet av att kunna konkretisera och testa sina idéer och ritningar blev för Jean Prouvé ett 

för alltid kvarlevande måste. Ett misslyckande eller lyckande av ett projekt kunde aldrig 

upplevas innan själva utförandet. Enligt Jean Prouvés far, Victor Prouvé, skulle konsten, 

oavsett bra eller dålig, alltid avbilda sin samtid.15 Victor Prouvés generation hade gått förbi 

                                                           
11 Allégret, Vadou.  Jean Prouvé et Paris. Ed. Pavillion de l’Arsenal, 2001. s. 259 
12 Guidot, Sulzer m.fl. Jean Prouvé – «constructeur».Ed. Centre Georges Pompidou, 1990. s.93-95 
13 Lavalou, Armelle. Jean Prouvé par lui-même. Ed. du Linteau, 2001. s. 11 
14 Guidot, Sulzer m.fl. Jean Prouvé – «constructeur».Ed. Centre Georges Pompidou, 1990. s.94 
15 Lavalou, Armelle. Jean Prouvé par lui-même. Ed. du Linteau, 2001. s.12 
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allt vad nyrokoko, nygotik och andra kopierande stilar hette. Målet med Art Nouveaun 

(bokstavligen art = konst och nouveau = ny: ny konst) var skapandet av en ny samtida stil och 

arkitektur som skulle vara tillgänglig för alla. Nancygruppen hyste förakt för de företag som 

ville tjäna pengar på industrialismen. Nu skulle konsten genom industrialismen och 

massproduktionen istället skapa lösningar och större livskvalité för de fattiga och svaga 

samhällsklasserna.16 

Jean Prouvé gick steget längre än sin far. Hans konkreta mål blev strävan efter att kunna 

sammanföra konsten och arkitekturen med industrins nya tekniker.17 Prouvés förnäma 

bakgrund, skolning och kontakter skulle ha kunnat ge honom en stor möjlighet till utveckling 

och snabba framsteg inom karriären. Emellertid så verkar det som om Jean i ett tidigt skede 

redan hade beslutat sig för att gå i faderns spår och arbeta för konstens och arkitekturens 

demokratisering.18 

År 1916 övergav Jean Prouvé sina arkitektstudier för att istället bli lärling hos smeden Emelie 

Roberts i Paris och tre år senare hos metallhantverkaren Szabo. Efter sin militärtjänstgöring, 

år 1923, öppnade han sin första verkstad i Nancy. Målet var med en gång att utnyttja de nya 

industriella material och tekniker som fanns för att skapa nya möbler av metall, 

massproducerade möbler som skulle kunna hålla ett helt liv och som skulle kunna köpas av 

alla samhällsklasser.19  

 

 

Den första produktionen 

 

Tanken bakom varje föremål i Jean Prouvés produktion var mycket utarbetad och hade fötts 

ur hundratals teckningar och skisser.20 Idealet var bra former som skulle vara enkla att 

producera. I avsaknaden av både maskiner och erfarenhet inom aluminium eller 

ståltillverkningen utanför industrins ramar, anskaffade Prouvé gamla maskiner från 

järnvägsbolagen som han sedan anpassade efter egen förmåga. För att lyckas i hopsättandet av 

sina prototypmöbler experimenterade och utforskade han även en ny form av elektrisk 

                                                           
16 Prouvé, M. Victor Prouvé. Ed. Gallimard, Nancy, 2008. s.43 
17 Lavalou, Armelle. Jean Prouvé par lui-même. Ed. du Linteau, 2001.s.12 
18 Von Vegsack, Alexander. Jean Prouvé, La poétique de l’objet technique. Ed. Vitra Design Museum, 2004. 
s.369 
19 Lavalou, Armelle. Jean Prouvé par lui-même. Ed. du Linteau, 2001.s.62 
20  Guidot, Sulzer m.fl. Jean Prouvé – «constructeur».Ed. Centre Georges Pompidou, 1990. s.26, 27 
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sammansvetsning.21 Hans verkstads första större uppdrag var hissar, husväggar och möbler. 

Många prototyper skapades för att testa kvalitén och motståndskraften av en modell. 

Majoriteten av fabrikens förtjänster spenderades till förmån till vidare forskning av massiva 

material såsom stål, järn, och aluminium. Jean Prouvé var noga med att testa metallernas 

uthållighet på alla möjliga sätt; genom hoppressning, spänning, böjning och all annan tänkbar 

brytning. Genom sitt experimenterande kom Prouvé fram till en viktig slutledning som 

påverkade all framtida produktion: Ett metallföremåls hållbarhet berodde aldrig på dess 

tjocklek utan snarare på den framarbetade formen, materialets egenart och den använda 

arbetstekniken. Detta fick honom att snart ta upp jakten på den ideella formen och den ideella 

sammansättningen av sina prototyper. 22 

År 1935 fick Jean Prouvé en beställning för rostfria skjutdörrar av Frankrikes nationella 

elbolag. Det rostfria stålet hade precis börjat användas på den franska marknaden och Jean 

Prouvés företag var ett av de första att kunna anpassa det till diverse konstruktioner.  

Mean Prouvé, som från och med 1925 umgicks i samma kretsar som bland annat arkitekterna 

Mallet-Stevens, Le Corbusier och Janneret, kom att vinna sig ett gott rykte inom de ledande 

konstnärsgrupperna men hans första konstruktioner förblev för originella och banbrytande för 

sin samtid.23 Jean Prouvé strävade efter att finna en ideal och universal form och 

sammansättning av stål och aluminium som skulle vara optimal i arkitektur- som i 

möbelkonstruktion. Hans kreativitet, originalitet och engagemang inom arbetet fortskred trots 

upprepade finansiära motgångar. Trots detta förblev han trogen sina ideal och förlorade aldrig 

hoppet om att utveckla moderna lösningar genom skapandet av prototypmöbler som skulle 

kunna masstillverkas och på så vis lösa de existerande sociala problemen.24 Hans stora 

engagemang inom tidens samhällsfrågor ledde till ett väldigt berikande samarbete med abbé 

Pierre, gruppen Emmaus grundare.25  

Under 1930-talet blev Prouvés arbete alltmer accepterat och uppskattat. Denne förblev dock 

en obotlig visionär som vägrade att räkna in pengarnas vikt i utvecklingen av sin produktion. 

Jean Prouvé valde ofta bort beställningar och uppdrag som med tiden skulle kunnat ha berikat 

honom och hans företag. Istället ägnade han sig åt det han tyckte var relevant för sin 

forskning. Jean Prouvés socialpolitiska ideologi kom att tydligt bekräftas då han deltog i 

                                                           
21 Sulzer, P. Jean Prouvé. Œuvre complète/Coplete works. Vol. I. Ed. Axel Menges, Wasmuth, Bonn, 1995. s.19 
22 Allégret, Vadou. Jean Prouvé et Paris. Ed. Pavillion de l’Arsenal, 2001. s.43 
23 Coley, Bignon, Ferrier, Zennaro. Jean Prouvé Constructeur 1901-1984. Editions du Centre Pompidou, Paris, 

2001. s. 9 
24 Clayssen, Dominique. Jean Prouvé- l’idée constructive. Ed. Dunod 1983. s. 80 
25 Peters, Nils. Prouvé, La dynamique de la création. Ed. Taschen, 2006. s.74 
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grundandet av U.A.M., Union des Artistes Modernes (Unionen för de Moderna Artisterna) år 

1929.26  

Det är möjligt att Prouvés fasta tro på industrialismen som en lösning på folks dåliga 

levnadsstandard eller samhällets stora klasskillnader, var så pass stor att ett konstruerande för 

vinstens skull var lika med korruption i hans ögon. Denna avsaknad av pengar och en större 

helhetssyn hindrade dock förverkligandet av hans främsta idéer. År 1953 blev Prouvés första 

fabrik i Maxeville uppköpt och helt övertagen av delägarna efter många förhandlingar om den 

plats och budget som var tilldelad forskningen av nya prototyper. Den nya ledningen ansåg 

Jean Prouvés vana att utföra allhanda test på sitt arbete innan dess marknadsföring för 

kostsamt.27 Detta kom som ett hårt bakslag för Jean Prouvé. Nu fick han istället utföra alla 

storskaliga beställningar i samarbete med andra arkitekter eller firmor. Som vi här ska se, kom 

samarbetet med Le Corbusier och Charlotte Perriand att möjliggöra detta vilket dessutom blev 

en vändpunkt i stilen av hans arbete.  

 

                                                           
26 Von Vegsack, Alexander. Jean Prouvé, La poétique de l’objet technique. Ed. Vitra Design Museum, 2004. 
s.334 
27 Coley, Catherine. ”Jean Prouvé”. Ed. Centre Georges Pompidou, 1993. s. 49 



13 
 

SAMARBETET – PROUVÉ, LE CORBUSIER, PERRIAND 
 
 
 
Fram tills på 1920-talet valdes de funktionalistiska och billigare alternativen inom 

arkitekturen fortfarande bort till förmån för klassiska projekt i Frankrike, liksom på de flesta 

håll i Europa. Men önskan om förändring inom konst och litteratur spred sig i form av 

flertalet konstnärsgrupper och skolor i Europa i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. 

Europeiska och franska arkitekter gick samman i grupperna franska ”U.A.M” och europeiska 

”C.I.A.M.” med det gemensamma målet att skapa ett bättre samhälle och livskvalitet för alla 

samhällsklasser. Jean Prouvés samarbete med Le Corbusier och Charlotte Perriand under 

denna tid blev avgörande för Frankrikes framsteg inom den funktionalistiska rörelsen. 

 

 

C.I.A.M. och U.A.M. 

 
År 1925 var Art Décons stora genombrottsår. I Paris hölls den stora «Exposition 

Internationale des Arts Decoratifs» där flertalet funktionalistiska grupper medverkade. Många 

av de formgivare och franska arkitekter som deltog i den Internationella Art Déco 

utställningen hade en gemensam syn av den moderna arkitekturen som ett svar på många 

socialpolitiska problem. Det var ur dessa gemensamma ideal som ”the International Congress 

of Modern Architecture”, C.I.A.M., eller ”Congrès Internationaux d’Architecture Moderne”, 

grundades år 1928 av bland annat Le Corbusier och Siegfried Giedion. Organismens syfte var 

att avleda arkitekturen från de rådande akademiska preferenserna samt att införa nya struktur- 

och planlösningar inom arkitektur och stadsplanering.28 Gruppen studerade bland annat 33 

Europeiska städer och gjorde upp moderna statsplaneringslösningar som skulle förbättra 

städernas levnads-, transport- och arbetsförhållanden. Bland dessa statsplaneringsförslag för 

”the Radient city” fanns även ett förslag för Stockholm stad.29 Majoriteten av gruppens 

projekt kom aldrig att uppfyllas men gruppens styrka låg i diskussionen runt den nya moderna 

stadssyn som kom att presenteras, publiceras och omdebatteras i gruppens upprepade 

kongresser. C.I.A.M.’s tidiga debatter markerade skillnaderna mellan dåtidens socialister som 

ansåg att organismen borde vara ett verktyg i den socialistiska revolutionen och liberalisterna 

som mest strävade efter kulturella och tekniska framsteg.30 

                                                           
28 Sennott, Stephen. Encyclopedia of twentieth century architecture, vol. I. Ed. Fizroy Dearborn. s.296 
29 Mumford, Eric. The CIAM discourse on Urbanism 1928-1960.  Massachusetts Institute of Technology, 
2000.s.285 
30 Colquhoun, Alan. Modern architecture. Ed. Alan Colquhoun 2002.s.217. 
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Yvonne Brunhammer: 

 

” Det är en djupt idéologisk konflikt, irreparabel, som motsätter den institutionella 

grupp som styr de nationella traditionerna mot oberoende män och kvinnor som kräver 

nya koncept vilka snabbt uppfattas som hotfulla: må de vara återspeglande i ett 

politiskt engagemang – som i Francis Jourdains fall -, eller i önskan om att kunna 

erbjuda 1900-talets medborgare en livskvalité som innefattar industrialismens 

framsteg – som i Le Corbusiers eller Charlotte Perriands fall”.31 

 

 

C.I.A.M. kom att med tiden att oundvikligen inkarnera den ”internationella stilen” inom 

arkitektur eller ”the Modern Movement in Architecture”, som motsatte sig den institutionella 

rådande synen av arkitektur i Europa och dess arbete kom att bli väldigt viktigt för den 

funktionalistiska rörelsen. 32  

Den franska versionen av C.I.A.M. var U.A.M., Union des Artistes Modernes (Unionen för de 

Moderna Artisterna). U.A.M., grundades år 1929 av Jean Prouvé, Francis Jourdain, Eileen 

Gray, Robert Mallet-Stevens och Charlotte Perriand. Gruppens mål var att exploatera 

samtidens nya material och tekniker för att bättre anpassa dessa inom arkitektur, möbler och 

konsthantverk. Jean Prouvé, sade sig själv finna en avsaknad av intresse hos C.I.A.M. vad 

gällde lösningar utanför själva arkitekturen. C.I.A.M. var alldeles för centrerat på 

urbaniseringen och bekymrade sig inte om hur dess inredning eller struktur skulle se ut .33 

Unionen för de franska moderna artisterna, U.A.M. ställde för första gången ut i Marsan 

paviljongen34 år 1930 med gäster från både Deutscher Werkbund och Bauhaus som Gropius, 

Breuer, Bayer och Maholy Nagy. De kom att förverkliga flertalet statsdelsprojekt i Frankrike 

och förblev den mest avantgardistiska gruppen ända in på 1950-talet.35 De satte sig emot de 

                                                           
31 Yvonne Brunhammer. «Jean Prouvé – constructeur», ed Centre Georges Pompidou, 1990, s.111 
« C’est un conflit idéologique profond, irréversible, qui oppose un groupe institutionnel garant de la tradition 
nationale à des hommes et des femmes indépendants se réclamant de conceptions qui apparaissent rapidement 
dangereuses: qu’elles soient marquées par un engagement politique – dans le cas d’un Francis Jourdain - ,ou par 
la volonté d’offrir à l’homme du XXème siècle un cadre de vie prenant en compte les acquis du monde industriel 
– dans le cas de Le Corbusier et Charlotte Perriand » 
32 Mumford, Eric. The CIAM discourse on Urbanism 1928-1960.  Massachusetts Institute of Technology, 
2000.s.6  
33 Lavalou, Armelle. Jean Prouvé par lui-même. Ed. du Linteau, 2001. s.79 
34 Marsanpaviljongen är en del av Louvren mseet i Paris och hyser idag Le Musée des Arts Décoratifs,Frankrikes 
främsta museum för möbler och konsthantverk  
35 Barré-Despond. .U.A.M Union des Artistes Modernes. Ed. du Regard, Paris 1986. s.53 
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eklektiska tendenserna i Art Deco rörelsen och skrev det första manifestet efter kriget som 

definierade industrialismens estetik. 36 

Gruppernas arbete gav inte alltid de eftersträvade resultaten men förblir viktiga 

inspirationskällor inom dagens urbanisering och arkitektur.37 

 
 
Samarbetet med Charlotte Perriand 

 

I början av 1900-talets Frankrike var det Le Corbusier och arkitekterna i dennes firma som 

framstod som de mest avantgardistiska inom arkitekturkretsarna. Även Charlotte Perriand 

började arbeta i Le Corbusiers ateljé år 1927, där hon på så vis lärde känna Fernand Léger, 

Louis Sert, Lucio Costa och Junzo Sakura. Bland hennes första arbeten fanns uppdragen för 

skapandet av prototyper av stålmöbler och nytänkande inredningar. Vissa av prototyperna 

masstillverkades av Thonet under 1930-talet. Perriand slutade aldrig den egna produktionen 

eller utförandet av privata beställningar under sin tid i Le Corbusiers verkstad. Under andra 

världskriget reste Charlotte Perriand till Asien och bland annat Japan, där hon kom att stanna 

under sju års tid med inbjudan från Japans handels- och industriminister. Huvudmålet med 

resan var att studera de traditionella material som användes i främjandet av Japans moderna 

industriella utveckling. Charlotte Perriand sade sig själv ha funnit en stor öppenhet gentemot 

nya former och koncept i Japan som inte fanns i Europa. Japanernas inredning och kultur 

byggde på tomhet och utrymme, något som Perriand kom att tillägna sig i sitt arbete38.  

 

Charlotte Perriand och Prouvé hade under lång tid vistats i samma idéologiska tankarkretsar 

och båda hade ett brinnande intresse för samtidens nya former och material. Samarbetet 

mellan dem var redan påtänkt år 1929 då U.A.M. grundades men det var först efter Charlotte 

Perriands återkomst från Asien som ett nära samarbete äntligen kunde ta sin början och som 

på sikt kom att utvecklas till en stark vänskap. Det som sammanförde de två arkitekterna var 

deras starka vilja att förändra världen genom att ersätta de konventionella lösningarna med 

nya, kvalitativa och massproducerade alternativ inom konstruktion och inredning.  

På sidan av möbelproduktionen publicerade man ett flertal artiklar angående de nya möblerna, 

materialen och den nya livsstil dessa medförde. 

 

                                                           
36 Guidot, Sulzer m.fl. Jean Prouvé – «constructeur».Ed. Centre Georges Pompidou, 1990. s.18 
37  Mumford, Eric. The CIAM discourse on Urbanism 1928-1960.  Massachusetts Institute of Technology, 2000. 
s.267 
38Perriand, C. Une vie de création. Ed. Odile Jacob 1998. s.250 
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Charlotte Perriand: 

 

” If we use metal in conjunction with 

leather for chairs, with marble slabs, glass 

and india-rubber for tables, floor coverings, 

cement 

vegetable substances, 

we get a range of wonderful combinations 

and new aesthetic effects. 

UNITY IN ARCHITECTURE and yet 

again 

POETRY 

A new lyric beauty, regenerated by mathematic science.”39 

 

År 1940 öppnade de ett nytt företag i regi av Jean Prouvé, Charlotte Perriand men även Pierre 

Janneret och Georges Blanchon vilket skulle specialisera sig i tillverkningen av 

mastillverkade modulhus. Idén var att skapa fullt utrustade, massproducerade hus som 

upprepade gånger skulle kunna tas isär, transporteras och åter sättas samman som ett pussel. 

Man förutsåg baracker, sovsalar, skolsalar mm. som först kom att användas vid franska 

fabriker men som även skulle kunna utnyttjas i krigs- och andra nödsituationer.40 I deras 

samarbete kombinerade de Perriands förkärlek för trä i alla slag med Prouvés kunskap om stål 

och tubulära stålmöbler. Även modellen för de masstillverkade modulhusen i Meudon vittnar 

om detta nära samarbete i planritningar och inredning.41 

Ett samarbete i utformningen av inredningarna till de internationella studentbostäderna i Paris, 

där uppdragen innefattade ”la maison de Mexico” och ”la maison Tunisienne”, kom att 

innebära några synnerligen nytänkande och originella möbellösningar.42 

Bokhyllorna "Tunesien" och ”Mexico” finns kvar idag som utmärkta exempel av deras arbete. 

Hyllorna är framställda av böjt stål, träskivor samt av färgade och lackerade och 

”diamantprickiga” aluminiumplattor, innefattade mellan trähyllorna i varierande längd och 

storlek. I hyllan ”Mexico” är de fem hyllraderna i naturligt, omålat trä, indelade i flertalet 
                                                           
39 Ur tidskriften ”Studio”, mars 1929. s.45 
40 Guidot, Sulzer m.fl. Jean Prouvé – «constructeur».Ed. Centre Georges Pompidou, 1990.s. 33,34 
41 Enjolras, Christian. Jean Prouvé. Les Maisons de  Meudon 1949-1999. Ed. De la Vilette, 2003. s.63 
42 Von Vegsack, Alexander. Jean Prouvé, La poétique de l’objet technique. Ed. Vitra Design Museum, 2004. 
s.327 
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fack, skapade genom användandet av böjda stålplattor i varierande storlekar och färger (vita 

gula och svarta). Tre av hyllraderna har en skjutdörr som i förhållande till sin plats visar eller 

gömmer utvalda delar eller innehåll i hyllan. Det som ansågs för särskilt intressant och 

banbrytande i hyllan ”Mexico” var stålets originella användning men även det sätt på vilket 

”tomrummet” kom att spela en lika stor roll i möbelns utformning liksom de material den var 

gjord av. Hyllans kraftiga träben var mycket typiska för Perriands produktion liksom de böjda 

stålplattorna var för Prouvés arbete. 

I de flesta böcker om Jean Prouvé omnämns knappt detta samarbete för universitetsstaden i 

Paris. Ändå tycks detta arbete vara ett bevis på en markant utveckling och blomstring i Jean 

Prouvés produktion. Han använder för första gången färgade träplattor och kombinerar alla 

tekniska lösningar inom stålet för att skapa en luftig och harmonisk möbel. Nog kan man 

tycka att alla år i samarbete med C.I.A.M., U.A.M. samt andra idéutbyten med bland annat 

Janneret, Le Corbusier och främst Perriand här kommer till sitt fulla uttryck och mognad. 

Dessa hyllor finns idag att beskåda på vissa konstgallerier i Paris och New York vilkas 

främsta mål är att spekulera om möbelns kostnad.43 

Det lyckade samarbetet mellan Charlotte Perriand och Jean Prouvé fortskred även efter att 

U.A.M. kom att splittras år 1958. Samma år ställde Prouvé och Perriand ut på Paris årliga 

heminredningssalong, ”le Salon des Arts menagers”. Den årliga heminredningssalongen hölls 

sedan 1923 av de industriella företagen i syfte att presentera de senaste lösningarna inom hem 

och inredning.44 

I ”Saharienne huset” kunde många av de lösningar och möbler som Prouvé och Perriand 

arbetat fram tillsammans äntligen beskådas in situ i ett modulhus. 

 

 

Samarbetet med Le Corbusier 

 
Le Corbusier och Prouvé delade uppfattningen om att hemmet borde vara en maskin att leva i. 

Samarbetet mellan le Corbusier och Prouvé var inte lika regelbundet som samarbetet med 

Perriand utan kom snarare att innebära färre men större arkitektoniska projekt som för la cité 

Universitaire i Nancy. 45 

                                                           
43 http://www.patrickseguin.com/designers/jean_prouve/ 
http://www.jousse-entreprise.com/architecture-furniture.php?bio=true&id=67 
http://www.galeriedowntown.com/  
44 Perriand, C. Une vie de création. Ed. Odile Jacob 1998. s.82 
45 Archieri, Jean-Pierre. ”Jean Prouvé, cours du CNAM, 1957-1970 ». Ed. Pierre Madraga, Belgum 1990. s.186 
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Prouvé och Le Corbusier hade tecknandet gemensamt. Båda ansåg att idéerna kom när man la 

ut dem på pappret, när man ritade ut sin tanke. Den stora skillnaden var att Le Corbusier ju 

var teoretiker och huvudsakligen koncentrerade sig på idéerna och ritningarna medan Prouvé 

ofta själv experimenterade med olika material och överlät «kalkylerna» och de mer 

komplicerade arkitekturskisserna åt andra46. Le Corbusier och Mallet-Stevens ansågs vara de 

mest avantgardistiska arkitekterna i sin tid. År 1945, fick Le Corbusier uppdraget av ”det 

franska ministeriet för återuppbyggnad” att uppföra 1600 universitetsbostäder i Nancy. Le 

Corbusier ville använda sin idé om en struktur liknande en ”flaskback”, eller ”casier à 

bouteilles”, och tog snart kontakt med Jean Prouvé för att se om de kunde anpassa denna idé 

till den sistnämndes anpassningsbara massproducerade konstruktionslösningar. Projektet kom 

att understryka den stora ekonomiska fördel massproducerade byggelement kunde innebära 

för boendet.47  

Jean Prouvé fick äntligen tillfälle att utnyttja sina anpassningsbara massproducerade väggar i 

konstruktionen av ett större socialt projekt, något han alltid strävat efter men aldrig haft 

möjlighet att förverkliga i sin tidiga karriär.48 Prouvés ateljé fortsatte arbetetför 

Universitetsstaden i Nancy och föreslog även ett torn för fler studentbostäder samt en låg 

byggnad för universitetsresturangen. Dessa blev dock aldrig utförda.49 Erfarenheten kom 

istället att sporra honom i vidare experiment och lösningar av massproducerade hus och större 

byggnader. 

 

 

Samarbetets influenser på Jean Prouvés produktion 

 

Samma år som U.A.M. kom att presentera sin första utställning, 1930, flyttade Jean Prouvé 

sin verkstad till en ny lokal i Nancy, där han tillsammans med sin svåger, ingenjören 

A.Schotte kom att grunda det lilla företaget «Les Ateliers Jean Prouvé». Jean Prouvé hade då 

sedan två år tillbaka påbörjat ett samarbete med Le Corbusiers atélje, d.v.s främst med 

Charlotte Perriand, René Herbst och Djo Bourgeois, ett samarbete som fortsatte efter flytten 

men som blev nedtappat under kriget. Denna tidsperiod var avgörande för Prouvés egna stil 

och personliga utveckling.  

                                                           
46 Guidot, Sulzer m.fl. Jean Prouvé – «constructeur».Ed. Centre Georges Pompidou, 1990. s.9 
47 Archieri, Jean-Pierre. ”Jean Prouvé, cours du CNAM, 1957-1970 ». Ed. Pierre Madraga, Belgum 1990. s.186 
48 Lavalou, Armelle. Jean Prouvé par lui-même. Ed. du Linteau, 2001. s. .22 
49 Sulzer, P. Jean Prouvé. Œuvre complète/Coplete works. Vol. III. Ed. Axel Menges, Wasmuth, Bonn, 1995. 
s.19 
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Jean Prouvé undersökte stålets alla former och möjliga strukturer i både hus- och 

möbelkonstruktioner. Genom enkla kapningar, böjningar, slipningar och etsningar av stål och 

aluminiumplattor kom han fram till nya lösningar av solida former och strukturer som skulle 

kunna användas i allt från bil- och husbyggen till stolar och andra inomhusmöbler. Efter 

kriget kom han att anpassa samma konstruktionsprinciper i sitt samarbete med Charlotte 

Perriand och hans nya uppfinningar kom mycket riktigt att visa sig vara av stor nytta i de 

flesta användningsområden som i projektet för massproducerade modulhus. Jean Prouvé 

använde sig systematiskt av stålplattan som kunde omvandlas till det mesta från både möbler 

och golvlampor till tak och husväggar. I samarbetet med Charlotte Perriand utvecklades denna 

syn av den moderna formen och konstruktionen även till att innefatta träet.  

Prouvé blev den första att använda sig av böjda stålplåtar i sina möbler men utan samarbetet 

med Charlotte Perriand som övertygade honom om träets kvaliteter i samband med hans 

stålkonstruktioner så skulle hans möbler och byggnader ha förblivit kalla och själlösa som 

maskiner.  

Under 1940- och 1950-talen konkretiserades många av Prouvés experiment till prototyper av 

möbler eller hus. Hans stil kom långsamt men säkert att utvecklas och inkarneras i typiska 

former och tekniker. Önskan om att finna den universella formen och sammansättningen som 

skulle kunna appliceras till stålet och alla sorters strukturer blev förverkligad i skapandet av 

den ”ihåliga ståltuben” och den så kallade ”kompassmodulen”. Det viktiga med den ”ihåliga 

ståltuben” och ”kompassmodulen” var att de kunde anpassas till vilka strukturer som helst 

och har använts i nästa alla Jean Prouvés arbeten. ”Kompassmodulen” användes exempelvis i 

uppförandet av Aluminiumpaviljongen. Kombinationen av dessa två typiska lösningar 

resulterade i den typiska och väldigt stadiga Jean Prouvé stolen, ”la chaise de buro” eller ”la 

chaise cafétéria no. 300”, där de två bakbenen i form av kompasser ger en särskilt stor 

stabilitet. Bakbenen i Jean Prouvés stolar var alltid mycket tjockare än de runda, ihåliga böjda 

frambenen för stabilitetens och uthållighetens skull. Dessa mycket uppskattade stolar kom att 

massproduceras i stora mängder under 1950- och 1960-talen för att bland annat användas i 

franska skolor men kom även att exporteras i stor utsträckning, främst till Afrika.50 

Kompassmodellen i form av stöttarmodul, användes även i de massproducerade hus, skolor 

och studenthem Prouvé arbetade fram under samma tid. 

Samarbetet med Le Corbusier möjliggjorde användandet av Prouvé massproducerade moduler 

i storskaliga projekt, som i det gemensamma arbetet för La Cité Univérsitaire i Nancy. Jean 

Prouvé själv uppfattade dock Le Corbusiers ideal och tankesätt som väldigt annorlunda från 
                                                           
50 Von Vegsack, Alexander. Jean Prouvé, La poétique de l’objet technique. Ed. Vitra Design Museum, 2004. 
s.214 
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sina egna.51 Visst finns det belägg för den kontinuerliga kontakt som Prouvé underhöll med 

Le Corbusier men förhållandevis få källor som pekar på specifika arbeten de utfört 

tillsammans. Något vi med säkerhet kan se är att resultaten från samarbetet med Le Corbusier 

stimulerade Prouvés vidare arbete med massproducerade moduler för hus och större 

byggnader. Med Charlotte Perriand lyckades Prouvé utforma ett modulhus som i genomsnitt 

inte krävde mer än en eftermiddags arbete för att bli uppfört. För att lösa samhällets sociala 

problem, yrkade Prouvé, så skulle det inte behöva ta mer arbete eller tid än en eftermiddag i 

uppförandet av ett hus. Modulhusen skulle kunna lösa både bostadsbrister och nöd under 

krigs- och andra naturkatastrofer genom att enkelt kunna transporteras för att sedan mycket 

snabbt kunna återmonteras i Frankrike och utomlands.52 

Att döma av resultaten pekar mycket på att det från och med åren 1940 var samarbetet med 

Charlotte Perriand som var det mest berikande för Jean Prouvés arbete inom såväl möbler och 

heminredning liksom inom större projekt.  

                                                           
51 Lavalou, Armelle. Jean Prouvé par lui-même. Ed. du Linteau, 2001. s.75 
52 Sulzer, P. Jean Prouvé. Œuvre complète/Coplete works. Vol. II. Ed. Axel Menges, Wasmuth, Bonn, 1995. s.11 
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DISKUSSION 
 

 

Syftet med denna uppsats var att presentera de idéer och ideal som var bakomliggande i Jean 

Prouvés produktion. Såhär i efterhand skulle jag gärna beskrivit fler av de projekt Prouvé 

utförde själv eller tillsammans med Charlotte Perriand och Le Corbusier men det är en större 

uppgift som kräver ett mer utförligt svar. Däremot så tycker jag mig ha kunnat presentera en 

tydligare bild av Jean Prouvés mål och ideal som återspeglas i hans arbete. 

En typisk samtida syn lägger ingen större vikt på Jean Prouvés eller Charlotte Perriands 

möbler. De kvarstår som framställda prototyper i 1900-talets jakt på den moderna formen och 

massproduceringen. Med tiden har man glömt bort att den franska, liksom den europeiska 

funktionalismen, föddes ur ett visionärt samhällsideal. Jean Prouvé har länge förbisetts i konst 

och arkitekturhistorien. Det är först de senaste tjugo åren som böcker och utställningar har 

börjat uppmärksamma hans arbete. Prouvés socialpolitiska världsåskådning bekräftas av hans 

ledande medlemskap i grupperna C.I.A.M. och U.A.M.  

I min uppsats har jag framfört flera punkter som understryker vikten av Jean Prouvés 

produktion inom den sociala och industriella utvecklingen. Jean Prouvés samarbete med 

Charlotte Perriand var otrolig berikande både idé och produktionsmässigt. Detta samarbete är 

än idag relativt lite utforskat men hade en stor betydelse för de arbeten de utförde tillsammans 

eller i de respektive ateljéerna. Båda umgicks och arbetade regelbundet med Le Corbusier. 

Charlotte Perriand var anställd i Le Corbusiers ateljé. Jean Prouvé kom att arbeta med Le 

Corbusier på flera uppdrag vilka möjliggjorde större förverkliganden av hans masstillverkade 

modulväggar, hus eller andra prototyper men deras ideal och tankesätt skilde sig mycket.  

Under arbetets gång har jag gjort framför allt tre intressanta iakttagelser: 

 

- Jean Prouvé strävade efter att finna en ideal och universal form och sammansättning 

av stål och aluminium som skulle vara optimal i arkitektur- som i möbelkonstruktion 

- Funktionalismens principer och hans socialpolitiska åsikter hade stor betydelse för 

hans arbete och återspeglas i detta 

- Vändpunkten i hans produktion från innovativ till banbrytande kan tydligast ses efter 

att han påbörjat sitt samarbete med Charlotte Perriand 

 
I dagens massproducerade samhälle ser vi Prouvés lösningar som en självklarhet. Ändock var 

varje stol och varje bord som kom att massproduceras av Jean Prouvés fabriker revolutionärt i 

sin samtid. Vissa möbler och andra prototyper som han arbetade fram produceras fortfarande 
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och är lika optimala och praktiska i sin utformning som då de skapades för första gången. 

Några av de idéer och projekt som Jean Prouvé kom att realisera tillsammans med Charlotte 

Perriand, i synnerlighet det modulära huset, skulle även idag kunna vara optimala lösningar 

vid naturkatastrofer, krigs- och andra nödsituationer. Slutligen tycks Jean Prouvés samarbete 

med Le Corbusier viktigt på det sätt att det möjliggjorde tillämpningen av hans arbete på 

storskaliga projekt. 
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SAMMANFATTNING 
 

 

Jean Prouvé (1901-1984) föddes i Nancy och skolades tidigt i både bildkonst och 

konsthantverk av sin far, Victor Prouvé, som var en framstående personlighet inom Art 

Nouveau skolan. Från barnsben blev han skolad i både smide och tecknande. Han påbörjade 

att utbilda sig till arkitekt vilket han sedan övergav för att bli smideslärling och slutligen 

öppna en egen verkstad år 1923. Jean Prouvé umgicks från och med 1925 i samma kretsar 

som bland annat Mallet-Stevens och Le Corbusier och var medlem i de två funktionalistiska 

grupperna U.A.M. och C.I.A.M. År 1940 gick han ihop med Charlotte Perriand, Pierre 

Janneret och Georges Blanchon för att skapa ett nytt företag som skulle specialisera sig i 

tillverkningen av masstillverkade modulhus. Tillsammans med Charlotte Perriand påbörjades 

därmed ett givande samarbete inom skapandet av möbler och inredning som kom att innebära 

flertalet synnerligen originella och nytänkande möbellösningar. Vid analys av exempel av 

detta arbete kan man se hur metallen och träet har kunnat sammanfogas tack vare de nya 

lösningar Prouvé hade framarbetat i sin verkstad. I sitt arbete strävade Prouvé efter lösningar 

inom arkitektur och boende som skulle återspegla moderniteten och de nya materialen i hans 

samtid. Han var övertygad om att industrialismen och massproduktionen skulle kunna vara 

lösningen på jordens sociala orättvisor.  
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