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FRAM MED DET STARKT URKVINNLIGA,
DET GALET ROSA OCH DET GULDIGT
KRAsIGA. I\TUFROSSAR VI I OVERDADIGA
BLO~IMOR OCH KVINNLIG DESIGN.
AV SUSA1" RITZEN

DET AR OMOJLlGT att ta i fo mycket med kvinnlig kitsch i var.
Det strama och konslo 1 designen ar pavag ut och nu ar det
lage art dekorer'
sa och guld, garna med snirkliga eller blommiga monster.
Kraften i den nya kvinnliga designen syntes tydligt pa designmassan Formex i Stockholm. Vi drojde oss kvar vid explosioner
av blommor och pasteller, fingrade langtansfullt pa romantiska
kuddar med skira blomapplikationer i pudriga pasteller och log
at laptopholjen som var som skarpa rosa karameller.
Den kvinnliga trenden ar inte ails strang. lnred som det passar
dig: damigt elegant, fiickigt sort eller kanske aUrahelst - praligt
vulgart. Det enda problemet ar att trenden ar sa starkt kvinnlig
art den formodligen kraver forhandlingar med en sambo om du
vill ga loss riktigt ordentligt. Uteslutande feminint var ordet.
- Vi gar mot mer uppdelade konsroller inom bade mode oeh
design, dar kvinnor ska vara kvinnor och man ska \rara man,
oeh narmast ha skagg och skogshuggaryxani hogsta hugg, sager
Stefan Nilsson, analytiker pa Trendgruppen.
Det gor designern Tricia Guild mer rart an pa lange. Brittiskans generosa blommor och skira pasteUer i varens nya textilserie
ar inspirerade av Versailles oeh hovet kring Marie Antoinette.

Prinses
rkorer oarhelt rart for den som vill vara snabb med
naste. Porslinsdockor, pigtittare och fjaderboa gar bra att
ha framme, garna i en extra galen farg eller urfiippad form.
Ett av de vackraste exemplen pa urstark kvinnlig form ar
designern Asajungnelius nya gulddekorerade glasserie for Kosta
Boda med fat, vaser oeh skulpturer i form av naekellaeksfiaskor.
- Jag ser egentligen inte mina verk som feminina, utan forsaker gestalta makt pa ert annorlunda satt. Jag villlyfta upp
kvinnors smink och shopping till sjalvklara statussymboler, _
sager AsaJungnelius.
..
Samma tanke £innsi nya sallskapsspelet The UrbanJungle fran
Missimalukki, ert moderntTrivial Pursuit om mode och design,
och med tydligt kvinnligt formsprak. Viva kvinnan!
Lackrast ar forstas att hanga en del av kramset - inte pa en
herrbetjant - utan pa en dambetjant. Svenska Anshi ar i startgroparna for produktion av kurviga plexiglasbetjanter for kvinnor.
Har kan du hanga morgondagens outfit och se om den funkar
tillsammans med skor och smycke11.
Det finns egentligen bara ett stort "no-no" nar det galler det
kVinnliga.Trots trend en i kladvarmodet - volanger ar inte tillbaka
i inredningen. lnte under nagra som helst omstandigheter.

