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En inspirationskälla
Utan ljus, saknas färg. Vatten ger en vidsträckt
yta för ljus att dansa på.
Oberoende av de produkter som du tidigare har
gjort eller som du utvecklar just nu, hoppas vi
att du kommer att anta erbjudandet att
använda två magiska element … Ljus och
Vatten, för att inspirera dig att tänka nytt.
Vi tvingar inte. Vi enbart föreslår.

Under mina få besök på Gotland, både vinter- och
sommartid, så har jag blivit fängslad och tjusad av ljusets
dans på en vattenyta, på landskapet och i hela den
omkringliggande atmosfären.
Kan du tänka dig, bara för ett ögonblick, att bli inspirerad
av denna naturliga gåva och det fenomen som
genomsyrar Gotland så mycket?
Kan du låta dig själv bli influerad, och på ditt eget sätt,
låta det ta plats i ditt arbete?
Låt mig förklara vad jag menar.
Vattenytan, när den är spegelblank, återspeglar världen
ovan och bredvid sig. När den krusas av vinden eller
naturens ”kvastar” så förenas ljus och vatten. Och ljusets
dans påbörjas.

Ta som exempel, om du tillverkar kuber eller stora puffar
för heminredning så kan varje del av dessa dekoreras
med mönster eller bilder, antingen abstrakta eller
figurativa, av vattenrörelser eller ljusformer.
För att åstadkomma detta, så kommer du kanske att lägga
till ett annat material, tillföra färg eller olika
ytdekorationer såsom broderi, tryck, applikation eller
enbart skifta pälshårets riktning.
Som formgivare och tillverkare är du också fri att välja
lämplig metod för att införliva dina inspirationer och
influenser i ditt arbete.
Du förstår, min uppfattning är att de gotländska
fårskinnen är världsunika. De produkter som vi tänker
oss att tillverka av skinnen kan bli något likaledes unikt.
Detta kan åstadkommas genom vårt sätt att ta oss an
uppgiften och det sättet kan i sin tur härledas från vår
källa till inspiration.
Orsaken till att jag föreslår denna metod för att närma sig
formgivning och utveckling av produkter är, att detta
arbetssätt ger en möjlighet att få upptäcka hur en grupp
skickliga praktiker, från olika delar av Gotland, strålande
Gotland, kommer att tolka och uttrycka den givna
inspirationen…
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