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Uppgiften bärbara fynd börjar med att
vi promenerar runt i ett vårigt Lund
och konstaterar ännu en gång att det
är underbart att ljuset och värmen har
kommit för att stanna. Små vitsippor,
tulpaner och körsbärsblom finns
överallt och alla är ute för att ta in den
nya efterlängtade årstiden. Våren och
dess första tecken blev vår stora
inspiration till bärbara fynd.

När vi sedan diskuterar vad som är ett
vårtecken så kommer Karin Boyes dikt
“Visst gör det ont” på tal och den får oss
att spinna vidare i olika sorters
smycken, så vi bestämmer oss för att ge
den en central plats i projektet. Utifrån
dikten ville vi skapa våra smycken.

Karin Boye
Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
Ont för det som växer
och det som stänger.

Process
Det tydligaste vårtecknet är såklart alla små blommor och knoppar
som slår ut. Vi plockar med oss en bunt för att experimentera hur
dessa kan användas. Färgerna känns viktigast att bevara men även
skörheten i bladen, en del av blommorna pressas och läggs mellan
papper för natten. Resten sprayar vi med hårspray eller målar med
nagellack för att bibehålla blommans struktur och göra den styv,
tyvärr får vi inte den effekten som eftersträvas. Andra idéer såsom
att smälta plast för att få fram intressanta färger och former som
sedan kan kombineras med blommorna testas. Tanken var att gjuta
in blommorna i den smälta plasten men det visar sig vara lättare
sagt än gjort och den smälta plasten ter sig inte alls som vi tänkt.
När blommorna pressats i ett dygn har mycket av vätskan torkat
upp men färgerna är bevarade, det slår oss att man kan laminera de
pressade blommorna. Vi blandar färska och pressade blommor och
testar med två A4a, de pressade blir förvånansvärt bra och fyndet
inspirerar oss. Det blir en långpromenad från Lomma till Alnarp för
blomjakt sedan läggs dessa i press för att sedan lamineras dagen
efter. Tyvärr blir vi för exalterade och lamineringsmaskinen går
sönder när bara en tredjedel är laminerat. Men man tager vad man
haver!
Det var en lång process att samla och experimenterat med
materialet för att få fram rätt känsla. Det slutliga materialet blir
starten på våra smycken. Vi saknar dock form i de platta pressade
blommorna och dessutom har många blommor
bleknat. För att behålla vårtemat och ge mer utrymme för att skapa
form adderar vi färgglada pärlor och torkade små
eterneller. Vilket slutligen ger oss smyckeskollektionen
Bärbara Blommor av pressade och laminerade vårblommor,
färgglada pärlor och torkade små eterneller.

