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Förvaltning Kultur och Skola
Stab
Linda Skantz, Administratör

Delegationsbeslut
Datum
2021-03-19

Diarienummer
DNKS210104

Driftnämnden Kultur och Skola
Delegationsbeslut – Projekt Svensk mönsterskatt tolkas av designer från Sverige/Boston, sökande
Katarina Segerbrand
Beslut enligt 3A i Driftnämnden Kultur och Skola förteckning över delegerade ärenden.

Beslut
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet med 25 000 kronor.

Sammanfattning
Katarina Segerbrand och Sara Wolf forskar för att titta på stickade plagg i svenska
museumssamlingar ur ett annat perspektiv. Planen är att identifiera plagg som inspirerar var
och en av dessa konstnärer att hitta samtida tolkningar av dessa traditionella mönster. Det
finns flera sätt att använda museumssamlingar. Det första och vanligaste sättet är att
reproducera originalplagget. Den andra är att anpassa en traditionell design till en annan
användning. I det här fallet kan ett motiv förstoras, förenklas eller appliceras på en helt
annan typ av plagg. Till exempel kan en geometrisk design från manschetten på en vant
förstoras för att bilda det övergripande motivet för en tröja. Det tredje sättet att använda
kollektioner är att titta på ett plagg eller designmotiv och ändra det helt. Applikationen kan
förenklas, utvidgas eller kanske inte ens likna originalet, utan översätta en idé till något
unikt eller avantgarde. Katarina och Sara ser för sig ett samarbete där de skulle titta på
samma plagg och komma med sina egna tolkningar, allt från duplicering till unika
anpassningar. Från dessa kommer de att utveckla mönster för hand (och / eller maskin)
stickare. Dessutom väljer de var och en plagg som särskilt tilltalar sig själva för att utveckla
ytterligare stickade mönster. Målet med detta samarbete är att producera en bok med
kommersiellt livskraftiga stickmönster, samtidigt som man delar historien om de historiska
stickade plaggen och främjar det viktiga arvet som hålls i museumssamlingar. Detta ger en
möjlighet att se museumssamlingar som inte ofta får presenteras för allmänheten och att
dela djupet av kulturarvet som innehåller Sveriges museer. Undersöka möjligheterna att
använda och lyfta det svenska ullgarnerna till plaggen som vi tar fram.
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Finansiering
Anslaget för kulturutveckling 2021. Inom budgetram för Expresstöd 2021 (DNKS200584).

Förvaltning Kultur och Skola

Eva Nyhammar

Förvaltningschef

Blanketten ska lämnas till sekreteraren för anmälan vid nästkommande sammanträde med
styrelsen/nämnden.

