Anna-Karin Malmsten

Varför försöker vi så ofta dölja det funktionella?
Anna-Karin Malmsten har arbetat med någonting vi alltid har
kring oss. I hemmet, på jobbet, på kaféet eller gymmet – överallt finns den vanliga, enkla elsladden.
I stället för att försöka gömma undan denna oumbärliga
funktion i dagens elektrifierade samhälle har hon valt att lyfta
fram sladden och använda den som dekoration.
I verket Funktion–dekoration har Anna-Karin Malmsten
inspirerats av ett formspråk från elektricitetens ungdom.
De vindlande art nouveau-formerna kombineras med ett fritt
formspråk inspirerat av sladdens plastiska egenskaper.

Funktion – dekoration.
Detalj och bord.

Utsmyckningen är tänkt att fungera i en bar, restaurang
eller ett kafé. Men grundtanken har också varit att idén
ska kunna varieras och anpassas för vitt skiljda miljöer
– både offentliga och privata.

”Fjorton glödlampor lyser upp rummet, och bildar
ömsom virvlande, ömsom halsbrytande, flödiga
mönster. Tillsammans, men också var och en för sig,
kopplar jag ihop dem med stilar som jugend och art
nouveau, och kan mycket väl tänka mig väggarna
som en tredimensionell tapet.”
Dagens Nyheter 24 april 2006
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Kablar är i dag kärnprodukter i våra liv, ändå försöker vi
gömma dem. Vi fyller våra hem och miljöer med
apparater som ger ljus, underhållning och hushållshjälp,
men fastän nästan alla går på el vill vi helst bortse från kablarna.
Att vi gräver ner kablarna och stoppar in dem bakom väggar,
golv och höljen leder ibland både till onödiga problem och
missat nytänkande.
Nexans, världens ledande kabeltillverkare, värnar om innovation och god användning av produkten kabel. Anna-Karin
Malmstens arbete kring funktion och dekoration med kablar
omprövar grundligt vårt invanda sätt att hantera installations- och apparatkablar. Därför är vårt samarbete med henne ett inspirerande inslag i vår verksamhet, helt i samklang
med vår strävan.

Nexans kablar och kabelsystem finns i alla miljöer: i fastig
heter, i el- och telenät, i bilar, tåg och flygplan, i rymden.
och på havsbotten. I över ett sekel har vi utvecklat och tillver
kat kablar för de mest skilda ändamål. Med industriell närvaro
i 29 länder och kommersiell verksamhet i 65 har Nexans
20 000 anställda.
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