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Nytt vandringspris till årets rookieS
I samband med prisceremonin för ”Årets Rookies 2012”
måndagen den 13 augusti tilldelas vinnaren ett nytt
vandringspris som formges av Jeanette Karsten och tas
fram i samarbete med glasbruket i Målerås.
Glasfiguren ”Joy of fashion” skapas av Jeanette Karsten i
form av en grafitgjuten glaskub och symboliserar mode och
tidens anda med insprängda detaljer. Här finns typiska tillbehör som hör till hantverket, och tiden symboliseras av en
liten guldkrona, Rolexklockans signum.

Skulpturen “Joy of fashion” kommer att skapas vid
småländska glasbruket i Målerås. Bruket grundades i slutet
av 1800-talet och köptes 1981 ut från Kosta Glasbruk av en
grupp hantverkare. Målerås är idag Sveriges största privatägda glasbruk.
Formgivaren Jeanette Karsten har
en bred bakgrund och integrerar
arkitektur, konst och design i sina
arbeten. Jeanettes verk har uppmärksammats både i Sverige och
utomlands och hon var bland
annat den formgivare som fick
medverka med flest kossor under
den populära utställningen
CowParade i Stockholm år 2004.

FORMGIVARE JEANETTE KARSTEN

PRISET UNDER PRODUKTION PÅ MÅLERÅS

Vandringspriset kommer presenteras och delas ut för först
gången till ”Årets Rookies” under modeveckan i augusti 2012
och därefter följer det nya priset de fem nästkommande
årens vinnare.

Rookies drivs sedan 2005 av Svenska Moderådet och är en
modescen och ett forum med syfte att stötta mindre
modeföretag i deras etablering på marknaden genom olika
projekt, nätverk och aktiviteter. De som väljs in i Rookies
får under ett år synas på olika sätt. I 2012 års upplaga
medverkar elva Rookies-kandidater varav fem är nominerade till priset Årets Rookies som delas ut i augusti 2012.
Utmärkelsen har hittills delats ut till modemärket Dagmar
(2005), smyckeföretaget Dada’s Diamonds (2006), van
Deurs (2007), Uniforms for the Dedicated (2008), Patouf
(2009), Ida Pyk (2010) och Obscur (2011).
De nominerade modemärkena till “Årets Rookies 2012” är:
Alice Fine (Stockholm), www.alicefine.com
Johanna Pihl (Stockholm), www.johannapihl.com
Lobra (Kalmar), www.lobra.se
Scho Collection (Stockholm), www.schocollection.com
Stutterheim (Stockholm), www.stutterheim.se
För mer information kontakta:
Helena Mellström,
Marknadschef Svenska Moderådet / Projektledare Rookies
rookies@moderadet.se, +46 (0)702 62 26 27
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Jeanette Karsten,
Arkitekt SAR/MSA, Arkitektur & Design & Konst
jk@ownit.nu, +46 (0)739 80 79 21

”Joy of fashion” by jeanette karsten
”Årets Rookies 2012” tilldelas ett nytt vandringspris som har formgivits av
Jeanette Karsten och tagits fram i samarbete med glasbruket i Målerås.
Glasfiguren ”Joy of fashion” har skapats av
Jeanette Karsten i form av en grafitgjuten
glaskub som symboliserar mode och tidens
anda med insprängda detaljer.
I kuben finns typiska tillbehör som hör till
hantverket såsom pärlor, metalltråd, synålar,
fingerborgar, strasspärlor och gamla metallknappar. Tiden symboliseras av en liten guldkrona, Rolexklockans signum.
Tanken med priset har varit att blanda
gammalt och nytt material liksom hårt och
mjukt och accessoarer med patina som
berättar en historia och ger ett mervärde.
Guldkronan symboliserar hur trender
kommer och går i cykler och är i ständig
utveckling. Innehållet i kuben ska även
symbolisera en process av kreativt kaos som
till sist utvecklas till ett färdigt arbete på
samma sätt som när man jobbar med mode.
Podiet består av en vit sammetsklädd träkloss som är svartmålad i botten och
signerad i guld. Detaljerna på podiet är
handsydda och det guldiga metallbandet och
knappen kommer från Frankrike och är cirka
100 år gamla. Syspolen kommer från en
gammal symaskin, de har målats i guld och
”Joy of Fashion” är ingraverat på dess
ovansida.
Utmaningen i tillverkningsprocessen var att
snabbt lägga i de olika detaljerna vid precis
rätt tidpunkt. Kuben spricker om det är för
stor differens i kyla. En kub tog 1-2 veckor
att kyla ned.
Värde:
Vandringspriset 30 000 kr
Replika (som tillfaller Årets Rookies) 15 000 kr
Priset delas ut för första gången under modeveckan i augusti 2012. Därefter följer det nya
priset de fem nästkommande årens vinnare.

PRISET ”JOY OF FASHION” FOTO OLIVIA KARSTEN

Skulpturen “Joy of fashion” skapades i
det småländska glasbruket i Målerås.
Bruket grundades i slutet av 1800-talet
och köptes 1981 ut från Kosta Glasbruk
av en grupp hantverkare. Målerås är idag
Sveriges största privatägda glasbruk.
Formgivaren Jeanette Karsten har en bred
bakgrund och integrerar arkitektur, konst
och design i sina arbeten. Jeanettes verk
har uppmärksammats både i Sverige och
utomlands och hon var bland annat den
formgivare som fick medverka med flest
kossor under den populära utställningen
CowParade i Stockholm år 2004. Där med
t.ex. kossan på Svampen vid Stureplan
som inbringade ensam 270 000 kr till
BRIS.
För mer information
kontakta:
Jeanette Karsten,
Arkitekt SAR/MSA,
Arkitektur & Design
& Konst
jk@ownit.nu
+46 (0)739 80 79 21

Var vänlig rör ej vandringspriset!

