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blixtförälskelse

Det är svår t att inte få kraf tigt köppåslag av Ardmores vac kra textilier –
magiska mönster i de mest utsökta färgkombinationer. Nya Rum träf fade
Britt Hörnfeldt som tar mönster festen till Sverige.

D

t ext

J o s e f i n

et var under en semester i Sydafrika
som Britt Hörnfeldt snubblade över
Ardmores produkter i en butik. Kärlek
uppstod omedelbart. Vad hon inte visste
då var att hon bara ett år senare skulle
bli delaktig i verksamheten.
– Jag har alltid varit intresserad av
färg och form och har under min karriär
arbetat med det inom olika områden.
Jag tilltalades av den sydafrikanska, rena, nertonade och
avslappnade inredningsstil som råder där nere. Så när jag
fick syn på ett par sprakande, färgstarka kuddar och andra
textilier med fantastiska djur- och växtmönster blev jag
helt såld. Det här är textilier av hög kvalitet, både vad
gäller design, tryck och tyg. Jag lyckades få kontakt med

U d é n

Ardmore Design och fick besöka deras showroom i
Kapstaden.
– På plats fick jag ta del av ännu fler produkter och
färgkombinationer och fick höra historien om företagets
utveckling. Om hur Fée Halsted först startade Ardmore
Ceramics för drygt 30 år sedan, med de mest fantastiska
och unika keramikpjäser. Och hur det sedermera även
utvecklades till textilföretaget Ardmore Design, och om
det sociala patos som genomsyrar verksamheten. Det var
där och då idén föddes om att faktiskt arbeta med dessa
produkter. Vi fick väldigt god kontakt med Fée och
hennes fyra barn som även de arbetar i företaget.
Den goda idén.

Fée Halsted som är mycket socialt engagerad startade
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Ardmore 1985. Till sin hjälp tog hon bland annat den
kreativa och talangfulla Bonnie, en poliodrabbad 18-årig
flicka som var dotter till en arbetare på gården. Fee ville
skapa arbetstillfällen för fattiga människor i området och
började lära upp kvinnor att arbeta med keramik. Först
var det bara kvinnor, men numera finns även män med i
arbetsgruppen som idag uppgår till drygt femtio personer.
– Keramiken har utvecklats mer och mer och pjäserna
är alla unika och inspirerade av floran och faunan runt
Drakenbergen. Idag finns pjäserna representerade på
många av världens mest prestigefulla konstgallerier. De
har också givits som statsgåvor från Sydafrika till allt
ifrån drottning Elisabeth till president Clinton, Chirac
och till Japans kejsarinna. Fée är också mycket engagerad
i att hjälpa hiv-smittade och deras familjer i området.
En av Ardmore Designs kollektioner heter Wonderboy.

Wowfaktor.

K uddarna från
Ardmore ti l l för b å d e
färg , möns ter o ch
en s tor dos ch a r m
hemma .

Mönstrat
mode.

Ardmore har s edan
2016 s kapat möns ter åt v arumärket
Hermés .
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Nära naturen.
Ar d m o r e s t ar t ade
s i n v e r k s am het m ed
k e r a m i k i nspirerad
a v Sy d a f r i kas flora
o ch f a u n a .

kallad Reactive digital printing för att uppnå högkvalitativa resultat. Textilierna går i siden, sammet, linne och
bomull.
I det typiskt skandinaviska hemmet råder förhållandevis strikta färger och former. Vi dränker våra hem i vitt
och grått och är allmänt rädda för att våra dyrbara
kvadratmetrar ska krympa om vi tapetserar eller målar
dem i mörka toner. Så är Sverige är redo för den färgexplosion som Ardmore levererar? Vi på Nya Rum är
övertygade och Britt är redo att anta utmaningen.
– Efter lång tid med väldigt nedtonade och enfärgade
inredningar känns det helt klart att vi i Skandinavien
längtar efter något nytt, gärna färgstarkt och mönstrat.
Titta bara på alla tapeter som säljs nu. Samma sak gäller
mode. Vi tror att dessa fantastiska textilier ligger rätt i
tiden. Man blir helt enkelt så glad av att se dem.
Britt Hörnfeldt är inte ensam om att söka upp och
initiera ett samarbete med Fee Halsted. Två andra minst
sagt välkända företag som kontaktat Fee i hopp om
Det är namnet på en av konstnärerna som arbetade
samarbeten är modehuset Hermès och tapetföretaget
med textilmönster i början av 2000-talet. Wonderboy
Cole & Son.
skrivna
har
ofta
som
mönster
var hiv-smittad och ritade
– Det var på en mässa som Ardmore fick besök av
budskap. Han använde apan som metafor för att
representanter från Hermés som visade sig vara väldigt
illustrera sina budskap. Wonderboy, som var hans
intresserade av mönstren. Kort
verkliga förnamn, dog
därpå, 2016, inleddes ett
2008 i hiv men kollektio> Wonderboy var hiv-smittad
samarbete och nu 2017 har
nen finns kvar. Fortfarande
och ritade mönster som ofta Hermés sålt fantastiska schalar
skänker Ardmore Design
med Ardmore-mönster i alla
tio procent av vinsten av
har
skrivna
budskap.
Han
sina butiker. Den här säsongen
kollektionen till
Wonderboys familj och tio
använde apan som metafor för finns allt ifrån baddräkter till
klänningar, toppar och byxor
procent till hiv-forskning.
att illustrera sina budskap.
med dessa mönster i olika färger
i Hermés Parisbutiker.
Berätta lite om
Först ut av de skandinaviska länderna att få ta del av
designprocessen.
Ardmores fantastiska tyger är alltså Sverige – det är väl
– Allt utgår från keramikpjäserna. Konstnärerna,
bara att hålla tummarna för att även våra grannländer
fortfarande tillsammans med grundaren, Fée Halsted,
snart får chansen att shoppa loss bland dessa förtjusande
översätter och ritar sedan mönstren till textilierna.
kuddar och textilier.
Färgsättningen bestäms och så trycker man med så
155

nyarum_1706_153-155_feature-Ardmore.indd 155

2017-05-30 13:38

