
FAKTAHanna Johansson ser

klimatångestens ljusa sida

designas fram.

Under Stockholm design week

ö ppnade två

designutstä llningar som

kommer att fortsä tta på gå

sedan seminarierna tystnat: Nationalmuseums "Subjektiviteter" på

Kulturhuset och på Artipelag den av trendoraklet Li Edelkoort och Philip

Fimmanosammanstä llda "Earth matters".

Alla utstä llda fö remå l i "Subjektiviteter" redovisas med kommentarer av

dels podcasten Summit, som valt ut de 24 designer som visar sina verk,

dels designern, som valt ut ett verk ur Nationalmuseums samling, dels

Nationalmuseum, som valt ut ett par verk ur designernas produktion.

Resultaten blir en snabbkurs i den samtida svenska designscenen, men

utö ver det också en slags utstä llning om museiverksamhet. Nä r museets

samling nu fö r en kringflackande tillvaro kä nns det som en rimlig reflektion

att vä cka också hos publiken: hur vill man se den anvä ndas?

Om "Subjektiviteter" fö r ett resonemang om hur

kanon bildas och ombildas, blickar "Earth matters"

snarare mot design som ett utopiskt verktyg. Li

Edelkoort har siat i flera å r om att man i framtiden

kommer att odla inredning, vilket kanske lå ter

flummigare ä n vad det behö ver vara. Hä r visas

konceptuell design som tar avstamp i ett ekologiskt

tä nkande: materialen ä r bivax, sjö grä s, ull eller

plastskrä p frå n stranden, arbetsprocesserna

runtomkring ofta lå ngdragna. Det finns en

hoppfullhet som tycks genomsyra alltihop - som i

Atelier NL:s experiment med att gö ra glas av annan

sand ä n den vita som anvä nds industriellt, och

resultaten skiftar i fä rg frå n ljusturkost till djupgrö nt. De ä r otroligt vackra.

Samma sak gä ller duon Formafantasmas materialbehandling eller Claudy

Jongstras "Shore line"i handfä rgad ull. Det ä r liksom den andra,

optimistiska sidan av den panikslagna klimatå ngesten, den som i stä llet fö r

att sä ga vikommer döochalltkulsom någonsinhar hänthar skettpå

bekostnad avjordensresurser tar en i handen, brygger ett ö rtavkok och

sä ger: vikanlevaockså,såhär.

En utskrift frå n Expressens nä tupplaga – Expressen.se
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Eller nej, fö rresten, inget ö rtavkok. Om det ä r nå got "Earth matters" visar

ä r det att det finns gott om plats fö r det goda livet, fö r skö nhet, ä ven i en

ekologisk utopi.

Publicerad 07 feb 2015 06:45

Adress till denna artikel:
http://www.expressen.se/kultur/narodlad-inredning-pa-stockholmsutstallning

AvHanna Johansson
kulturen@expressen.se

Sida 2av 2Närodlad inredning på Stockholmsutställning |Kultur |Expressen

2015-03-07http://www.expressen.se/kultur/narodlad-inredning-pa-stockholmsutstallning/?print=t...


