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ingrid svensson

Hjärta Smärta och Hall of Femmes

I år fyller designbyrån Hjärta Smärta 10 år och grun
darna Angela Tillman Sperandio och Samira Bouabana
kan se tillbaka på ett framgångsrikt, mångskiftande
decennium. Deras samarbete inleddes redan sista året
på Forsbergs, där de studerade grafisk design 1999–
2001. Som gemensamt examensprojekt skapade de
klottertapeter, där autentisk stockholmsgraffiti möter
klassiska mönster. Och redan här finner vi något typiskt
för Hjärta Smärta: experiment och tradition går hand i
hand; projektet valdes för övrigt ut av Svensk Form till
den återkommande utställningen Ung svensk form, som
syftar till att lyfta fram unga formgivare och nyska
pande formgivning.
Ett annat utmärkande drag hos duon är bredden;
från bokstavsformer via grafiska identiteter till rumslig
gestaltning.

Se här!
Örhängetypsnittet vann första pris i Kollas tävling 2004,
innan det ställdes ut i USA. Just nu pågår arbetet med
Neon letters, ett alfabet som byggs med hjälp av gamla
neonskyltar. Elverkets (alltså Dramatens!) grafiska profil
i samklang med namnet sticker ut. Flyglabbet – en del
av Flygvapenmuseum i Linköping som vänder sig till
barn och ungdomar – har fått en typografisk gestalt
ning kongenial med ämnesområdet. Och Hjärta Smärta
har arbetat för fler museer: en årsbok åt Arkitektur
museet, utställningen Industriland – när Sverige blev
modernt på Arbetets museum i Norrköping bär deras
signum och nu senast Historiska museet, där Hjärta
Smärta står för den grafiska identiteten i utställningen
Sveriges historia. Visualiseringscenter C i Norrköping har
fått ett skyltsystem designat av duon.

Illustrationsuppdragen har varit många, exempelvis
stod Angela och Samira för Apotekets kampanjer under
ett par år. Bokomslag har gjorts både åt Bang och Bon
niers. Ett flertal konstkataloger har formgivits; katalo
gen för Utvalt belönades med ett silverägg och senaste
Kolla! är en Hjärta Smärtaproduktion.
Men Angela och Samira intresserar sig inte enbart för
form, de har även ett stort intresse för ord, bokstäver
och text och har under senare tid mer och mer närmat
sig bokformgivning och typografi. Sin mentor och lärare
har de funnit i Leif Thollander (läs Leifs text om klas
sikerserier s. 3–31) och hans helhetssyn influerar dem
starkt.

Hall of Femmes
Varför är det så svårt att finna kvinnliga förebilder? Vart
tar alla begåvade, kreativa kvinnor vägen? Hjärta Smär
ta har inte några problem med att identifiera de manliga
föregångarna, de har flitigt presenterats från studieåren
och framåt. Men kvinnorna? Angela och Samira hade
ett behov av kvinnliga förebilder, men var finna dem?
Äldre kollegor konsulterades, men resultatet blev ma
gert. Det enda raka var att själva leta reda på dem. Så
föddes projektet som utvecklades till en skriftserie: Hall
of Femmes, som syftar till att lyfta fram och presentera
kvinnliga förebilder i bokform. Inledningsvis var inte en
bokserie planerad, det var en tanke som växte fram allt
efter som; boken som medium är oöverträffad och att
presenteras i en bok är en betydelsefull manifestation
som markerar tyngd och kraft.
Tidigt stod det klart att de inte skulle sammanställa
en bok, nej, varje utvald kvinna får sin egen. I princip
kan alltså skriftserien pågå hur länge som helst men i
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nuläget är tre volymer utgivna och det finns material till
ytterligare fem.
Formgivningen har en tydlig seriekaraktär och varje
omslag pryds av ett slagfärdigt citat av den intervjuade
kvinnan; formatet är högsmalt och behagligt. Med
anledning av bokprojektet inleddes samarbetet med
Oysterpress.
I första hand fann de förebilderna i USA och de sökte
pengar hos Konstnärsnämnden för att finansiera studie
resor till New York. Där intervjuade de, och i ett par fall
filmade, inte mindre än nio grafiska formgivare.
Genom intervjuerna med enskilda individer tecknas
en alternativ, kompletterande designhistoria. Samtal
fördes om arbete och karriärmöjligheter, mentorskap
och om hur det är att vara kvinna i designvärlden.

Ruth Ansel:
”Magpie aesthetic, shameless borrower, intuitive,
and deceptively simple”
Först ut var volymen om Ruth Ansel. Ansel är i sjuttio
årsåldern och har femtio års erfarenhet som art director.
På sextiotalet var hon art director för Harper’s Bazaar
tillsammans med Bea Feitler, på sjuttiotalet för The
New York Times Magazine och på åttiotalet hade hon
samma befattning på Vanity Fair. Varje gång var hon
första kvinna i denna position. Genom åren har hon
arbetat med bland andra Marvin Israel, Diana Vreeland,
Alexey Brodovitch, Richard Avedon och Annie Leibovitz.
Många bilder med ikonstatus är skapade av Ansel. Hon
satte sin prägel på de tidskrifter hon arbetade med och
hon menar att ett kreativt samarbete mellan redaktör
och AD är det som skapar ett kvalitetsmagasin. Själv
lyfter hon fram samarbetet med redaktören Tina Brown
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på Vanity Fair. Det var ett tufft och krävande samar
bete, som fortsatte när Tina Brown övergick till The
New Yorker. Ansel är fortfarande verksam, idag med
företaget Ruth Ansel Design, och ägnar sig främst åt
bokformgivning.
Intervjuerna återges enkelt rakt upp och ned och
volymen är rikt illustrerad.
I december 2010 följde ytterligare två volymer: en om
den nittiotreåriga fotografen och art directorn Lillian
Bassman och en om Carin Goldberg, verksam som bok
formgivare. Liksom intervjun med Ansel är även dessa
sakliga och ackompanjerade av ett omfattande bildma
terial, vilket naturligtvis är det bästa sättet att förmedla
deras verksamhet. I fallet Ruth Ansel har det redan givit
resultat. Från att under senare år ha haft en relativt un
danskymd roll är hon idag, återigen, efterfrågad, vilket
delvis kan bero på att Hjärta Smärta lyft fram henne på
nytt. Boken har väckt internationell uppmärksamhet.

Lillian Bassman:
”I’ve never not worked. I’m 93 years old and I’ve
been working since I was 15”
Bassman (född 1917) inledde sin karriär på fyrtiotalet
som assistent åt Alexey Brodovitch, som var hennes
lärare och mentor, på Harper’s Bazaar. Därefter var
hon under åren 1945–48 art director på Junior Bazaar,
som var Harpers tidskrift för en yngre läsekrets; ett
experimentellt modemagasin för tonåringar. Ofta får
Brodovitch äran även för detta magasin, men det var
främst Bassmans skapelse.
I slutet av fyrtiotalet lärde hon sig fotografera och
hennes bilder syntes ofta i Harper’s Bazaar. På sjuttio

talet var det dags för Bassman att gå vidare. Hon tröttna
de på fotot och började nu utveckla egna konstprojekt.
De senaste åren har Bassman återupptäckts; hennes
fotografier ställs ut och hennes arbeten studeras. Det
är onekligen inspirerande och trösterikt att läsa om en
kvinna över 90 som fortfarande utvecklas och betraktar
omvärlden med nyfikenhet!

Carin Goldberg:
”Think. Look. Listen. Ask questions. Have fun. Assume nothing”
Carin Goldberg är född 1953 och är därmed den yngsta
som intervjuas för Hall of Femmes. På sjuttiotalet
arbetade Goldberg som designer på CBS Television och
CBS Records. Det var Goldberg som formgav Madonnas
debutomslag. Hon såg Madonna, såg hennes armband,
lade till fler – och skapade därmed en ikon. På åttiotalet
startade Goldberg egen firma och ägnade de följande
tjugo åren åt främst bokformgivning, flitigt anlitad av
de stora amerikanska förlagen. Hon har skapat mängder
av bokomslag genom åren och i intervjun berättar hon
att det som väckt störst uppmärksamhet är hennes
tolkning från 1986 av James Joyces Ulysses. Förläggaren
ville ha något som liknade 1949 års utgåva så Goldberg
gjorde en pastisch av en modernistisk typografiaffisch
från tiden, vilket gjorde den formgivare som inspire
rat henne rasande och en estetikdebatt utbröt inom
designvärlden.
Nu tycker Goldberg att hon gjort tillräckligt många
bokomslag och idag arbetar hon även med tidskrifts
formgivning och olika designuppdrag. Som pedagog
på School of Visual Arts bidrar Goldberg till att föra
traditionen vidare.

Hjärta Smärta har med Hall of Femmes inlett ett banbry
tande arbete. När Angela Tillman Sperandio och Samira
Bouabana gick ut Forsbergs kände de inte till en enda
kvinnlig designer. Tack vare att de med Hall of Femmes
tagit på sig ett pedagogiskt uppdrag utgår jag ifrån att
situationen på de grafiska skolorna är annorlunda idag.
Nu är de själva kvinnliga förebilder och går in i rollen
som lärare och mentorer för att föra arvet vidare.

Namnet Hjärta Smärta?
Angela berättar: ”Namnet kommer sig av att vi var på
skolresa i Japan sista terminen på Forsbergs. Vi ville
träffa viktiga människor i branschen och hade hört att
det var av stor vikt att ha ordentliga visitkort och att
själva överlämnandet följde en viss ritual. Vi hittade på
ett namn för att låtsas att vi var ett företag – Hjärta
Smärta. Vi ville ha något som innehöll svenska bok
stäver (prickarna över ä). Hjärta Smärta lät bra, lite
too much, lite för känslosamt eller banalt. Korten var
lackröda och Hjärta Smärta var typat med ett ’body
builder’-typsnitt. Vi tryckte upp tvåtusen visitkort och
satte titeln art directors under våra namn.
Vi träffade massor av folk i Tokyo, bland annat en
högt uppsatt chef på MOMA. Han stirrade skeptiskt på
våra visitkort och undrade: ’Varför står det art directors
på korten, ni sa ju att ni var studenter?’ Vi rodnade och
sa: ’Men vi kommer att vara art directors. . . snart.’ Ett
par månader senare gick vi ut skolan och bestämde oss
för att starta byrå ihop. Då hade vi redan färdigtryckta
kort. Det är historien om Hjärta Smärta.”
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Affisch Elverket Dramaten: Woyzeck;
Logotyp Elverket Dramaten;
Bokform Albert Bonniers Förlag;
Bokform Bang
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Kolla! Grafisk Design & Illustration;
Tapet Fransk lija
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Flygvapenmuseum; Örhängestypsnitt, Bold
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Örhängestypsnitt, Regular:
Historiska museet: Sveriges historia
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Historiska museet: Grafisk identitet
för utställningen Sveriges historia
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Visualiseringscenter C: Skyltsystem;
Neon letters
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Arkitekturmuseet: Affischer;
Skriftserien Hall of Femmes:
Ruth Ansel
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Skriftserien Hall of Femmes:
Lillian Bassman
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Skriftserien Hall of Femmes:
Carin Goldberg
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