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reportage glaskRisen

Glaskorv, katja Pettersson.

nya

glasriket
glasrikets fall är inte slutet för det svenska glaset. i askan
växer en ny scen av formgivare och konstnärer fram.
Julie Cirelli söker upp framtidens glasnamn.
Text: Julie Cirelli Foto: NielseN Omvik
Creative direction: sTiNa PerssON Helleday
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simon klenell ställde senast ut på saatchi Gallery, london.

De senaste 40 åren har Det
funnits en traDition av
småskalig glastillverkning
utanför bruken.
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är den största och mest varaktiga glasproducenten i Sverige, Orrefors/Kosta Boda, flyttade
merparten av sin tillverkning från Småland till
Thailand i juni spred sig känslan av förlust – av
kompetens, möjligheter, kunskaper – genom industrin. Flytten aktualiserade debatten om värdet av att behålla
glasproduktionen på en lokal nivå. Och medan många välkomnade nedläggningen av vad som betraktats som en daterad, illa
skött och ekonomiskt ohållbar produktionsmodell, är det få som
tvivlar på att det kommer att underminera Sveriges hantverksarv.
I förra numret av Form intervjuade chefredaktör Bo Madestrand två av Sveriges mest inflytelserika glasdesigner, Ingegerd
Råman och Åsa Jungnelius, om framtiden för en industri som de
beskrev som förlegad, feltänkt och alltför mycket driven av
vinstbegär. Men i mörkret fanns också en ton av optimism. Åsa
Jungnelius uttryckte ett hopp om att nedläggningen av bruken
skulle kunna leda till mer småskaliga, experimentella företagsformer, och fler ekologiskt och socialt hållbara produkter.
Ingegerd Råman sade också att en ny scen av unga formgivare
står redo att fylla tomrummet.
– Det här är en möjlighet att få saker att fungera på ett annat
sätt, säger Simon Klenell, en av Sveriges mest uppmärksammade
och lovande unga glaskonstnärer.
– Glasbruken byggde på en föråldrad ekonomisk struktur
som baserades på storskalig massproduktion. Om man arbetar i
en egen hytta är man mer fri och flexibel, men samtidigt är det
mer som står på spel. Den kreativa friheten bygger på att man
arbetar hårt med projekt som kanske inte ger någon ekonomisk
avkastning. Det kan vara frustrerande.
Simon har delat upp sin verksamhet i tredjedelar: en tredjedel
av inkomsten kommer från föredrag och undervisning – han är
en återkommande gästföreläsare på Konstfacks glasavdelning –
en tredjedel från uppdrag, och en sista tredjedel från försäljning
av glasobjekt – med prispengar och stipendier som extra bonus.
Hans arbeten anspelar ofta visuellt på traditionella hantverksformer, där glaset fungerar som utgångspunkt för en diskussion
om estetiska associationer – samspelet mellan högt och lågt,
skörhet och styrka, form och funktion. Han har varit med i flera
stora hantverksutställningar, senast på Saatchi Gallery i London.
– De senaste 40 åren har det funnits en tradition av småskalig
glastillverkning utanför bruken, säger Simon Klenell.
– De flesta tar för givet att de två utesluter varandra, men det
har hela tiden funnits en samexistens mellan formgivare och
bruken, vilket har varit till allas fördel. Bruken drar nytta av tillströmningen av nya idéer: designer som är oberoende finner nya
vägar som plockas upp och integreras i produktionen. De oberoende glasformgivarna som kommer från de bruksdrivna skolorna drar nytta av den expertis och kompetens som genererats där.
Nu när glasbruken stänger börjar folk förstå att de inte är varandras motpoler – de har tvärtom varit beroende av varandra. Men
den motkraft man jobbat mot är borta.

stilleben, medsols:
Transparent glasvas, simon klenell.
Glaskorv, katja Pettersson.
Grön kristall, sara lundkvist.
svart kula, sara lundkvist.
Gulrosa kristall, sara lundkvist.
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katja Pettersson i designgruppen Front har
startat Fifty-Fifty Projects, där vinsten delas
lika mellan formgivare och producent.

kristall, sara lundkvist.
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tt skapa en plattform för fristående formgivare var
motivet bakom Örnsbergsauktionen, som drivs från den
studio som Simon Klenell delar med möbelformgivaren
Fredrik Paulsen. Paulsen, Klenell och Kristoffer Sundin utvecklade auktionen år 2012 som ett skyltfönster för dem som exkluderats från designindustrin. Den fyller två funktioner: den visar
verk av oberoende, mindre kända designer, och utgör ett alternativ till ett ekonomiskt system som domineras av storskaliga
producenter. Det är en politisk gest, formulerad på gräsrotsnivå,
med en mediedriven, organisatorisk logik som tillämpats på
designmarknaden.
– Sverige har historiskt sett varit ett land där saker produceras. Glas är bara ett exempel, säger Simon Klenell. När det försvinner, kommer det att finnas färre människor som kan materialet - det kommer att finnas mindre kunskap, mindre expertis.
Men det kommer att leda till att folk söker sig nya vägar och nya
sätt att möta materialet, och det är en positiv utveckling.
Att gå i bräschen för designobjektens sociala roll är något som
Katja Pettersson har gjort i åratal, som medlem i designgruppen
Front, föreläsare på Beckmans – och genom initiativet FiftyFifty Projects, där hon tillverkar begränsade upplagor med produkter och delar vinsten lika mellan formgivare och producent.
Tanken är att lyfta fram designerns roll i produktionsprocessen
och att experimentera med ett nytt, mer demokratiskt ekonomiskt system. Dessutom ägnar hon en del energi åt att tänka på
hur produktionssystemet i Sverige kan förändras för att främja
formgivarnas arbetsvillkor.
– Oberoende formgivare i Sverige måste hantera en enorm
konkurrens, och arbetsförhållandena är rätt hårda, säger Katja
Pettersson. Möjligheterna till innovativt skapande har varit ganska begränsade för dem som jobbat på glasbruken. Den som
befinner sig utanför systemet har en frihet att prova nya uttryck
som inte nödvändigtvis passar på marknaden. Och även om bruken stänger ned, så finns kunskapen kvar. Den är stark nog att
anta en annan form. Folk hittar nya sätt att överleva. Det är som
när ett förhållande upphör. Om någon gör slut med dig, så
tvingas du anpassa dig till omgivningen på ett nytt sätt, men det
kan vara något mycket positivt. Och jag känner att det här i
slutänden kommer att bli bra för glasindustrin. Många designer
har redan ingått allianser och upptäckt nya arbetssätt. Det är
som det har varit en stor brand och de allra vackraste glasblommor börjar växa upp ur askan. Förstörelsen ger också näring.
I de samtal jag har med andra egenproducerande glasformgivare verkar den vanligaste uppfattningen vara att deras möjligheter inte nödvändigtvis kommer att minska som en följd av att
glasbruken flyttar utomlands. På senare år har såpass få designer
fått uppdrag av Orrefors/Kosta Boda att formgivarna gett upp
tanken på den karriärvägen ändå. Och de som gör det ser ingen
större ekonomisk nytta i det hela. Simon Klenell, till exempel,
får en royalty på cirka 350 kronor var tredje månad för You/We,
hans serie med dricksglas för Orrefors.

många Designer
har reDan ingått
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Glaskakfat, Nina Westman.
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yoko yamano emigrerade till sverige från
Japan för att plugga på Glasskolan i kosta.
svart pyramid, sara lundkvist.

er problematiskt är det med allmänhetens uppfattning
om glasobjektens värde. Att flytta produktionen till
billigare länder skär bort overheadkostnaderna och
håller priserna nere men undergräver det upplevda värdet av glas
– ett dyrt, ömtåligt material som kräver kunskap och erfarenhet
att skapa. Designer som fortfarande skapar för hand i Sverige
upplever att det är omöjligt att matcha de lägre priserna på
fabrikstillverkade produkter, och ser sig nödsakade att sälja till
lägre priser än produktionen och materialet kostat dem – en
ekonomiskt ohållbar situation.
– Jag känner att det är enklare att vara glaskonstnär än glasformgivare i Sverige just nu. Folk är mer villiga att spendera
pengar på konst än på vardagliga, funktionella saker, säger
glasdesignern Yoko Yamano.
Yoko Yamano emigrerade till Sverige från Japan för att studera vid Glasskolan i Kosta och senare på Konstfack. Hon har
samarbetat med producenter i Sverige, Japan och Kina. Numera
ritar hon dricksglas som tillverkas av Reijmyre Glasbruk, samtidigt som hon skapar handblåsta föremål för en utställning som
bygger på en tematisk utforskning av design. Ensamhet, ägande
och minne är några av hennes aktuella teman.
– De arbeten jag gör som har en funktion är svåra att sälja till
ett skäligt pris, så jag sätter ofta de priserna lägre än jag borde.
Det gör mitt liv svårt. Jag känner ofta att jag borde sluta arbeta
med glas och hitta ett annat jobb. Men om jag slutar designa och
blåsa glas, kan jag arbeta med det igen om det skulle uppstå ett
behov av det i framtiden? Jag tror att det fortfarande finns de
som förstår och uppskattar det vi gör. Vi måste fortsätta med
vårt arbete, så vi inte förlorar våra yrkeskunskaper. Och vi måste
fortsätta att skapa ansvarsfulla produkter, även när vi inte kan
tjäna tillräckligt med pengar för att säkra vår försörjning.

Det är enklare att
vara glaskonstnär
än glasformgivare i
sverige just nu. folk
är mer villiga att
spenDera pengar på
konst.

I

likhet med Yoko Yamano skapar formgivaren Sara Lundkvist
en totem-liknande glasdesign. Objekten ser ut som överdimensionerade kristallformationer. De är extremt ömtåliga
och frammanar visioner av det övernaturliga, och av en andlig
ikonografi. Hennes verk är lysande exempel på glas som ambivalent blandning av samtida konstverk och dekorativa, säljbara
produkter.
– Även om jag regelbundet ställer ut och har en hög profil på
designscenen, betyder det inte att jag kan leva på mitt arbete.
Det är snarare tvärtom, berättar Sara Lundkvist.
Hon deltidsjobbar på en fabrik i Stockholm, vilket ger henne
möjlighet att hyra in sig i en kollektiv glasblåsarstudio. Det är
ett tufft liv, säger hon, men det ger henne konstnärlig frihet.
– När glasbruken försvinner kommer det att finnas utrymme
för utveckling av nya glastraditioner. Som det var på sjuttiotalet,
när man gjorde uppror mot glasbruken, och studioglastraditionen blomstrade. Jag tror verkligen att det kommer leda till positiva förändringar för det svenska glaset. Jag hoppas att vi får se
mer av små studioglasmiljöer där designer kan göra unika verk.
Det kommer att uppmuntra till variation på marknaden, och
saker och ting kommer att utvecklas snabbare.
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vi rör oss mot ett
samhälle Där Det
lokalproDuceraDe och
Det goDa hantverket
har ett högt värDe.

E
sara lundkvist deltidsjobbar på fabrik för att
försörja sin designverksamhet.

Transparent pyramid, sara lundkvist.

ftersom hållbarhet blir en allt viktigare fråga för den
svenska konsumenten, menar många designer att de som
producerar lokalt och har kontroll över produktionsprocessen har en växande nisch.
– Folk blir mer medvetna och börjar efterfråga rättvist tillverkade, ekologiska produkter, säger glasdesignern Nina Westman.
Hon skapar unika glasföremål som ofta ingår i performanceakter, i dans– eller cirkusföreställningar.
– Glas kommer aldrig att bli billigt. Det finns alltid någon
som betalar, om inte konsumenten i Sverige så glasarbetaren i
Kina. Nu när den glastillverkning som vi svenskar varit så stolta
över har flyttat utomlands, så kanske det blir en väckarklocka
för konsumenterna. De kan inte förvänta sig billigt glas. Materialet är dyrt på grund av de höga, energislukande temperaturerna och de långa utbildningarna som konsthantverkare
genomgår. Plus, i Sverige har vi bättre arbetsvillkor än i Kina
och Indien vilket inte heller är gratis.
– Så hur glasformgivningen utvecklas i Sverige är delvis, om
inte helt, upp till kunden, fortsätter Nina Westman. Vi rör oss
mot ett samhälle där det lokalproducerade och det goda hantverket har ett högt värde. I framtiden kommer det på både kort och
lång sikt sannolikt att finnas en efterfrågan för oberoende glaskonstnärer i Sverige. Även om vi inte har samma kapacitet för
massproduktion så finns mer kapacitet än man kan tro i svenska
glashyttor och glasbruk. Kom ihåg att vi faktiskt har sådana kvar
i Sverige – Reijmyre och Skruf, till exempel. Det är svårt att
finansiera en hel produktion utan en säker uppdragsgivare, om
man är oberoende, men kanske kommer svenska butiker att
vilja ha svenskt glas i den framtid jag hoppas på. Återigen, det
hänger på kunden.

D

et som kommer fram efter mina samtal med nästa
generation av svenska glasdesigner är tydligt: en önskan
om att styra bort berättelsen om det svenska glaset,
från massproduktion till en mer lokal, innovativ och hållbar
verksamhet – laddad med politisk och ekologisk medvetenhet.
Formgivare som går in på marknaden i dag gör det med en
känsla av att ha ett syfte, och är villiga att göra personliga uppoffringar för att hålla hantverket vid liv.
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Aura
Crystal

Jag har jobbat med förbindelser mellan andlighet och materialitet inom
den materiella kulturen New Age där jag har undersökt den materiella
och spirituella kulturen med dess värden, estetik och materiella relationer
till oss människor. Jag har använt mig av kulturens kristaller och stenar
en materiell värld baserad på naturen, men där stenarna har förvandlats
till laddade artefakter fyllda med värden som hopp, tro och drömmar.
En förvandling som skapar kulturella och sociala identiteter.
I have worked with connections between spirituality and materiality
within the New Age material culture. I have investigated the material
and spiritual culture with its values, aesthetics and material relationships
with us humans. I have used the culture’s crystals and stones from a
material world based on nature, but in which the stones have been transformed into charged artefacts filled with values such as hope, faith and
dreams. A transformation that creates cultural and social identities.

Jury:
Med den tunga ryggsäck som glastraditionen bär på i Sverige är det
svårt att göra konstglas som känns nytt och modernt. Som inte låter den
beundrade tekniken ta över resultatet. Saras objekt lyckas vara nog i sig
själva. De väcker vårt habegär om att få äga konstglas och placera det
på det sätt som vi annars föraktfullt sett våra äldre generationer göra.
Hon hämtar här ur en annan stark kultur där kristaller och mineraler är
laddade med betydelser om tro och förhoppningar. Vi hoppas att Sara
kommer att väcka liv i en stark hotad konstindustri med sitt konstglas
som kan nå den nya generationen laddade med vår tids berättelser.

Sara Lundkvist

Given the heavy burden carried by Sweden’s glassmaking tradition, it is
hard to create art glass that feels new and modern. Glass that does not
let the much-admired technique rule the result. Sara’s objects succeed
in being sufficient in and of themselves. They arouse our desire to own
pieces of art glass and arrange them in the way we have otherwise
disdainfully seen our older generations do. Here she draws on another
strong culture, in which crystals and minerals are charged with meanings
of faith and hopes. We hope that Sara will infuse life into a seriously
threatened art industry with her art glass, which can reach the new
generation charged with the narratives of our era.

070-3004604
info@saralundkvist.com
www.saralundkvist.com
www.wunderstudio.tumblr.com
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