A L FA R O MEO H ISTO R I E

8

DECEMBER 2021

AL FA ROM E O H I STO R I E

19 7 5 - 2 009

S
O
H
E
N
R
E
N
G
DESI
CENTRO STILE

ALFA ROMEO

e Alfa Romeo-klub (SCARB,
sk
nd
lla
ho
n
de
af
et
m
dle
me
af
en
m er sat samm
a Romeo designchefer i
Alf
Dette her er en fantastisk historie, so
tre
de
om
ler
nd
ha
ien
tor
His
.
ns
Boudewijn Soete
de bilmodeller, som de var
mt
Stichting Club Alfa Romeo Bezitters),
sa
r
ge
Eg
g
an
lfg
Wo
og
lva
’Si
de
r
Cressoni, Walte
ter og forfatter Boudewijn
ins
perioden 1975-2009, nemlig Ermanno
Me
eo
Th
tør
ak
red
B,
AR
SC
fra
e
med tilladels
til brug for os, og så har
lsk
med til at designe. Vi bringer historien
ge
en
til
sk
nd
lla
ho
fra
at
ers
ov
a
dd
torie har han en
e en stor tak til begge.
lyd
Soetens. Boudewijn’s fantastiske his
g
eli
ølg
lvf
se
al
sk
r
de
Så
k.
ns
da
engelsk til
Jesper Feldstedt oversat historien fra

➥

DECEMBER 2021

9

A L FA R O MEO H ISTO R I E

eo
Centro Stile A lfa Rom

D

esign – eller bedre formgivning – er unægteligt en af
søjlerne i italienske (bil)
mærker, inklusive Alfa Romeo. Men hvordan kan det
være, at den særlige blanding af elegance,
øje for detaljen, fremsynethed og tradition
har ramt plet hver gang?
I en af samtalerne mellem redaktøren
for det hollandske Alfa Romeo-klubblad,
Theo Meinster, og undertegnede om
mulighederne for en ny artikel blev idéen
født: Hvorfor ikke skrive om Alfa Romeo’s
designere? Når alt kommer til alt, har jeg
en baggrund i design, og det udgangspunkt
giver et andet perspektiv på at fortælle
historien om vores kære biler.
”Vælg noget du kan li’”, var redaktørens
gode råd. Det ledte derefter til spørgsmålet:
Hvem var de personer, der tegnede de
Alfa’er, som jeg voksede op med? Eller mere
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specifikt, hvem var ansvarlig for at skabe
disse modeller og for de valg og beslutninger, som førte til de specielle følelser og
erindringer for os alle (entusiast eller ikke
entusiast)?
Denne artikel fokuserer på tre af de
hovedansvarlige ledere af Alfa Romeo’s designafdeling Centro Stile fra 1975 indtil lukningen af Alfa Romeo’s uafhængige designcenter i 2009. Disse tre herrer: Ermanno
Cressoni, Walter de’Silva og Wolfgang Egger
var alle i stand til at efterlade deres aftryk på
Alfa Romeo’s tradition, fordi de var ansvarlige over en længere periode. De udviklede
visionen for Alfa Romeo’s modeller i deres
æra og guidede designerne, som så tegnede
linjerne for eksteriør og interiør. Hver
af disse designere er et individ med egne
værdier, præferencer og lidenskaber og på
samme tid en aktør i sin egen økonomiske,
sociale og teknologiske kontekst.

Før vi ser på den første af chefdesignerne,
Ermanno Cressoni, så lad os se nærmere på
Alfa Romeo’s designafdeling, som i Italien
normalt bliver omtalt som ’Centro Stile’.
I biografien om Centro Stile af Wolfgang
Egger (fra ’Car Men’-serien), hvor Ernesto
Cattoni var en af dem, som var involveret i
skabelsen af afdelingen, fortælles historien
om dannelsen af det, der kom til at hedde
Centro Stile Alfa Romeo.
I 1950’erne gennemgik Alfa Romeo omdannelsen fra traditionel karrosseribygger til
at masseproducere biler. Modellerne 1900
og Giulietta var de første modeller, der blev
produceret i større serier. Begge modeller
blev stadig designet i en karrosseriafdeling
(Carrozzeria) og fremstillet i værkstedet
(L’officina). På den måde var Alfa Romeo
ikke meget forskellig fra de uafhængige
’carrozzeria’er’ som Bertone, Pininfarina,
Touring, m.fl.
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Tegning udført af Huib Seegers
fra den hollandske Alfa-klub.
Huib bidrager altid med nogle
fantastiske tegninger til ”Het
Klaverblaadje”, som det hollandske klubblad hedder.
Her illustreres ”La Linea”

Ernesto Cattoni var
involveret i Centro
Stile Alfa Romeo helt
fra starten i 1975.
Han arbejder på en
lermodel. I baggrunden tegnebrætterne, der bruges til
at lave håndskitserne

For at overgå til masseproduktion er det
nødvendigt at udvikle mærkets stilistiske og
symbolske arv. Det skal ske med stor omhu
og præcision, helst indenfor firmaet. For at
imødekomme det, blev designafdelingen
grundlagt i 1957 (i begyndelsen L’ufficio
Stile, senere Centro Stile) og adskilt fra karrosseriafdelingen. Giuseppe Scarnati, som
tidligere var ansat i karrosseriafdelingen og
tegnede 1900 og Giulietta sammen med
blandt andet Ivo Colucci og Ferruccio Palamidessi, blev ansvarlig for den nye afdeling.
Ernesto Cattoni, som indtil da havde
lange arbejdsdage i værkstedet, brugte sin
sparsomme fritid til at lave tegninger til
ita-lienske tegneserier, blev spurgt af Scarnati, om han ville være assistent i den nye
designafdeling, efter at hans skjulte talenter
for at tegne blev opdaget ved et tilfælde af
Alfa Romeo’s personaleafdeling.
I l’ufficio Stile ville Orazio Satta Puglia og
Ivo Colucci (ansvarlig for bygning af karrosserier) danne et hold af folk, som alle var
meget kreative, og de fik lavet et lille studio
i Alfa Romeo’s racing-afdeling Alfa Corse
som lå i Portello.
I begyndelsen bestod afdelingen af fem
personer: Giuseppe Scarnati, Ettore og

Mario Favilla, skulptøren Nilo Zucchelli,
som lavede modellerne, og Ernesto Cattoni.
Efterhånden, som afdelingen vokser i løbet
af årene, fødes en tradition, som nok har
karakteriseret Centro Stile: Folk er ansat
over mange år. Mario Favilla for
eksempel er aktiv som en del af
teamet helt fra dannelsen og

godt ind i nullerne. Denne loyalitet overfor
mærket og håndværket sikrer en stor grad af
kontinuitet og respekt for tradition.
Det første projekt for afdelingen er designet af en komplet ny model; Giulia, som
blev præsenteret i 1962. Designet var
noget kontroversielt for Alfa Romeo,
fordi ledelsen var meget reserveret
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Ermanno Cressoni,
den første af de tre
hovedpersoner i
denne historie
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