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VÅRKOLLEKTION 2014:Exklusiva
samarbeten med Carina Seth Andersson,
Humlan Lange och Chhatwal & Jonsson

Våren är här, liksom Rädda Barnens vårkollektion! Nya favoriter har landat
hos Design för barns rättigheter: Humlan Lange/Dry Things ”Måste flickor
vara små”, Chhatwal & Jonssons sänglinne och Klongs vackra stilrena
vattenkanna, som alla lyser upp ditt hem. Totalt ca 30 nya spännande
designprodukter finns till försäljning på www.räddabarnen.se/designshop.

Design för barns rättigheter drivs och inspireras av en unik möjlighet till
samarbeten med formgivare och designers som grundar sig i en delad respekt
och ett genuint intresse för barns rättigheter – och

http://www.xn--rddabarnen-q5a.se/designshop


inte minst i ett engagemang för något man tror på.

- Vår designshop ska kunna erbjuda ett urval av produkter som förstärker Rädda
Barnens värld och
som vi själva gillar. Även i vårens kollektion har vi utgått från kvalitet,
exklusiva nyheter och spännande design som vi hoppas ska attrahera våra
kunder,
säger Victoria Nordansjö, Pr-ansvarig på Rädda Barnen.

Carina Seth Andersson ”produkter att använda i vardagen”

Exklusivt för Rädda Barnen har Carina Seth Andersson formgivit
vasen/karaffen ”Ponny”  som passar lika bra för saft som för kvistar. Utsökt
enkelhet är ord som ofta förknippas med formgivaren Carina Seth Andersson.
Carina började sin karriär genom att läsa textildesign på Textilinstitutet i
Borås. Men ganska snabbt kändes det som att varken form eller material var
rätt för henne. Däremot var hon nyfiken på glas, vilket snart ledde henne till
Orrefors glasskola. Sedan dess har mycket av hennes arbete handlat om glas,
idag känner många till vasen ”Dagg” vilken hon formgett för Svenskt Tenn.
För Carina är det viktigt att hennes produkter går att använda i vardagen.
Hennes arbete har sin grund i en fascination för " riktigt bra vardagssaker".

Under 2013 fick hon utmärkelserna Plus Design Frankfurt, årets
 inredningsaccessoar - Elle Interiör, Elles Designpris 2013. Stora Formpriset-
årets närvaro Residence. Hon är bland annat representerad på
Nationalmuseum i Stockholm och Victoria and Albert museum i London.

Humlan Lange/Dry Things ”Måste flickor vara små”

Produktserien "Flickan" är ett samarbete mellan Dry Things, Humlan Lange
och Rädda Barnen. Dry Things ägnar sig åt kreativa studiokoncept och grafisk
design samtidigt som de designar och säljer
egna exklusiva produkter där historien bakom ständigt finns i fokus.

- Måste människor vara små? Det här med att vara liten. Man kan vara stor på
annat sätt.

Humlan Lange ställer allt som oftast dessa frågor och genom sitt
konstnärskap har hon funnit en möjlighet att belysa det för andra genom sitt



konstuttryck.Humlans livslånga process kretsar kring barnet. När man är barn
har man en viss typ av frågor och när man växer upp får man helt
andra frågor vilket gör kontinuerligt avtryck i hennes bildspråk. När Humlan
bodde i Japan 1997-98 blev upplevelsen av att stå utanför, utan språk- och
skrivkunskaper och därigenom utan möjlighet till information och
kommunikation tydlig. Formuleringar kring utanförskap har följt henne sen
dess. Frågan om identitet och självbild aktualiseras gång på gång.

Till vardags undervisar Humlan på Konstlinjen på Jakobsbergs konstskola och
på Beckmans Kvällsskola i Form och Visuell kommunikation med inriktningen
kroki, färg och form när hon inte är i sin ateljé, Orangeriet i Hagaparken i
Stockholm.

- Jag hade länge tänkt på hur kan jag på bästa sätt vara med och bidra till en
bättre värld. Nu
kan jag genom mina tankar och konstnärskap, via mina flickor, vara med och
bidra till barns rättigheter på mitt sätt, säger Humlan. 

Ytterligare produktsläpp på www.räddabarnen.se/designshop

Vas Äng,/Eva Schildt/Klong,Illustration”Grow”/DryThings,
Handväska/Decadent, Mobil/nyckelväska/Decadent, Myntplånbok/Sandqvist,
Läderhängare Strap/Mathilda Clahr, Illustration/Cornelia Waldersten, Docka
”Lilla Ärtan”/Brokiga, Bok Titta!/Stina Wirsén, Klossar Twins/HAY,
Lampskärm/Afroart, Scarf/Afroart , Illustration ”Flora”/ Kristina
Krogh, Manschettknappar/Astrid Björk, Klocka/Triwa, Doftljus ”Dusty
Day”/Dusty Deco 

Carina Seth AnderssonKaraff/Vas ”Ponny”

Storlek: 20 cm hög, 11,5 cm i diameter i botten 
Material: Klarglas
Tillverkning: Skrufs Glasbruk i Sverige 
Övrigt: Signerad i botten, transparent etikett m Rädda Barnen-logo i
nederkant

Pris: 590 kr  (varav 304 kr går till Rädda Barnen)

Humlan Lange/DryThings Kudde ”Flickan”
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Storlek: Kudde 60 x 40 cm 
Material: Satin, 100% bomull
Tillverkningsland: Sverige 
Övrigt: Kuddfodralet har ett blixtlås. Levereras med innekudde. Tvättas i 30
grader

Pris: 850 kr (varav 299 kr går till Rädda Barnen)

Chhatwal & Jonsson Påslakanset, spjälsäng ”ZigZag”

Storlek: Påslakan 125 x 110 cm, Örngott 55 x 35 cm  
Material: 100% ekologisk bomull
Tillverkningsland: Indien 
Övrigt: Levereras i tygpåse i zigzag-mönster.

Pris: 650 kr (varav 263 kr går till Rädda Barnen)

KLONG

Vattenkanna - ”Svante” 

Storlek: 30 cm hög, 8 cm i diameter i botten 
Material: Mässing
Tillverkningsland: Indien

Pris: 725 kr (varav 319 kr går till Rädda Barnen)

För mer information kontakta:

Victoria Nordansjö, Pr-ansvarig Rädda Barnen tel: 08-698 91 73,
victoria.nordansjo@rb.se

För produktutlåning kontakta:

Daniela Sylvan Tellander på SquidSthlm på tel: 070-316 14
67,daniela@squidsthlm.se
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Högupplösta bilder finns på http://www.raddabarnen.se/press/bilder

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi
för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontaktpersoner

Rädda Barnens pressjour
Presskontakt
Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00.
press@rb.se
08-698 90 90

Anne Thorngren
Presskontakt
Pressekreterare 
Svenska frågor
anne.thorngren@rb.se
0723-57 67 56
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