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A NEW LAYER  
Taiwanesiskt lackhantverk  sett med svenska ögon - 12/11-8/2 
 Carina Seth Andersson, Matti Klenell, Stina Löfgren och TAF/Gabriella Gustafson 
& Mattias Ståhlbom 

Fem svenska formgivare har i utställningen A New Layer arbetat tillsammans 
med hantverkare i Taiwan för att utforska olika lacktekniker och inspirerats att 
skapa egna verk. 

I utställningen visas samtida föremål utförda i en mycket gammal konstform. I över 7 000 år 
har lack använts i Östasien och omfattar en mängd olika tekniker och användningsområden. 
Titeln syftar på hur lacken appliceras, i lager på lager, tills önskad yta och glans uppstår.  

Historiskt har Kina och Japan varit de främsta regionerna för utvecklingen av lack och trots 
dess långa historia är det inte bundet till tradition utan är i ständig förändring. Taiwan är en 
geografisk och kulturell mötesplats för det kinesiska och japanska men också en region med 
influenser från Sydostasien.  

Utställningen innehåller objekt i såväl keramik, trä, metall, flätad bambu, textil, pärlemor 
och sten, alltsammans förenat genom lackarbete som på olika sätt applicerats på föremålen. 
De cirka 35 objekt som visas är samtliga prototyper eller unikt framtagna speciellt för 
projektet. De spänner från det ovärderligt exklusiva till det vardagligt enkla och är utförda i 
samarbete med ett tjugotal hantverkare utvalda av National Taiwan Craft Research and 
Development Institute (NTCRI). 
 
Det skandinaviska krockar med det asiatiska och resultatet är en mångfacetterad, lekfull och 
mycket spretig samling verk från några av Sveriges främsta formgivare. Utställningen är ett 
bra exempel på hur äldre hantverk kan utvecklas för att möta dagens behov och estetik och 
fortsätta att vara relevant. Förhoppningen är att samarbetsprojektet kan bidra till att bevara, 
stärka och utveckla det traditionella hantverket både i öst och väst. 

A New Layer är ett samarbete mellan formgivare Carina Seth Andersson, Matti Klenell, Stina 
Löfgren, Gabriella Gustafson, Mattias Ståhlbom och National Taiwan Craft Research and 
Development Institute (NTCRI) och Östasiatiska museet. 

Välkommen på pressvisning tisdag 11 november kl 15 
Se utställningen och möt formgivarna. 
Förhandsanmälan senast fredag 7/11 samt info: kommunikatör Birgitta Hansson Sidvall, 
birgitta.hansson.sidvall@varldskulturmuseerna.se, 070-935 93 24 
 

 

 
 Skeppsholmen, Stockholm, www.ostasiatiskamuseet.se 
 

mailto:birgitta.hansson.sidvall@varldskulturmuseerna.se

