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MYCKET AV den bästa 
kläddesignen som 
har gjorts i Sverige 
(och i resten av 
världen) de senaste 
åren har legat och 
svajat mellan hant-
verk, konst och kon-
sumtionsartiklar. Det 
är ett intressant mel-
lanrum, traditionell 
”konst” är ju mycket 
sällan avsett att an-
vändas, ”hantverk” 
har sällan några am-
bitioner mer än att 
vara vackert och 
användbart. Och 
”mode” är i första 
hand konsumtion och 
identitetsförstärkare.

VISSA AV DEM som 
gör den här typen av 
kläder hankar sig 
fram på stipendier 
och börjar syssla med 
annat när pengarna 
till sist tryter, andra 
har feta modehus och 
företag i ryggen som 
får en hel del mer 
kommersiell design 

på köpet. 
Huruvida delta-

garna i utställningen 
”Except when it’s 
not” på So Stockholm 
gallery kommer att 
höra till den första 
eller andra kategorin 
eller ta någon helt 
annan riktning är än 
så länge osäkert. De 
fl esta är relativt ny-
utexaminerade från 
diverse konstskolor 
och befinner sig på 
olika platser på kon-
ceptskalan. Utställ-
ningen håller öppet 
till och med i morgon 
tisdag, så gå dit och 
fundera lite över 
genreindelningar och 
vad man kan använ-
de kläder till egentli-
gen.

AGNES AF GEIJERSTAM

agnes@city.se

● ”Except when it’s 
not”, So Stockholm 
Gallery, Kungsträdgår-
den, mån–tis kl 10–18.

Stockholms 

DYNAMISK DUO. Samira Bouabana och Angela 
Tillman Sperandio ligger bakom designduon Hjärta 
smärta. De gör dessutom böcker om kända kvinn-
liga designers. Nu kommer del två och tre i bok-
serien ”Hall of femmes” om Harper’s Bazaar-foto-
grafen Lillian Bassman och den grafiska designern 
Carin Goldberg.   FOTO: DAN LEPP 

Kläder eller 
”kläder”?

K U N G S T R Ä D G Å R D E N

Park & Evenemang AB

För att se vad som 
händer i 

Kungsträdgården:
www.kungstradgarden.se

A CHRISTMAS CAROL
Charles Dickens classic story 
performed in English. 
December 20 until January 8.
MAXIM THEATRE Karlaplan 4
Tickets at Ticnet.se, 077-170 70 70

27 CLUB – Jimi Hendrix, Janis 
Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain.
VÅLD DROGER & ROCK’N’ROLL
MAXIMTEATERN Karlaplan 4
ringside-event.se Ticnet.se 077-170 70 70

BAMSE
– och världsmästaren i elakhet!
Nyskriven familjeföreställning.
INTIMAN Odengatan 81
08-301250 www.bamseteater.se

EN KVÄLL MED  
PETER JÖBACK
Exklusivt gästspel - Peter Jöback med 
trio. Spelas 1, 2, 7, 8, 9 april 2011. 
HAMBURGER BÖRS Jakobsgatan 6
08-787 85 00 www.hamburgerbors.se

JERRY WILLIAMS SHOW
Succéshowen Dynamite.  
Spelas tom 12/2 2011.
TYROL Gröna Lund
Bilj 077-170 70 70 www.ticnet.se

KARLSSON PÅ TAKET  
SMYGER IGEN
En helt ny musikal med bla  
Markoolio, Benjamin Wahlgren.
Premiär 26 december.
OSCARSTEATERN Kungsgatan 63
Bilj 08-20 50 00 www.oscarsteatern.se

LEVA LIVET
Musikalen med 80-talets största 
svenska hits. Premiär 13 jan, spelas 
endast våren 2011.
CHINA TEATERN Berzelli 9 Bilj 08-562 
892 00 www.ticnet.se

PETER CARLSSON 
& BLÅ GRODORNA 
Ett sextonårs-jubileum.  
Spelas tom 18 dec. To-fr 19, lör 15
”Magnifikt, Peter!” AB
SCALATEATERN Wallingatan 34, 
08-14 35 75 www.scalateatern.se

PETER PAN
Ett magiskt sagoäventyr för hela 
familjen. Spelas hela jullovet
RIVAL Mariatorget 3
Bilj 077-170 70 70 el. ticnet.se

PLAZA SVIT
Klassisk Broadwaykomedi med
Lill Lindfors, Tomas Bolme m.fl. 
INTIMAN Odengatan 81
08-301250 www.wallmans.se

SUGAR – I HETASTE LAGET
Stor musikalkomedi med  
Hanna Lindblad, Henrik Dorsin,  
Jonas Malmsjö & Suzanne Reuter.
OSCARSTEATERN 08-20 50 00
Spelas tom 18/12 o. 14/1 – 5/3, ticnet.se

UGGLAS REVY
Hits, humor, dans & lite naket!
Magnus Uggla mfl
CHINA TEATERN Berzelii Park 9
Bilj 08-562 892 00 www.ugglasrevy.se

WE WILL ROCK YOU
Queens musikalsuccé.
Spelas på Cirkus i Sthlm tom 8 jan 2011.
Cirkus Djurgården. Bilj 08-660 10 20, 
ticnet.se. www.wewillrockyou.nu

Bilj 077–170 70 70 

PRIVAT
TEATRAR

Design av 
Göran Kling, 
foto av Olov 
Tegby Frisk.

Design 
av Anna 
Timonen.

Design 
av Elina 
Stål-
handske, 
foto av 
Elin Lilje-
blad.

Läs City på nätet! 
www.city.se
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– Man speglar sig i andra för 
att se vem man kan bli. Det gäl-
ler oavsett yrke. Vi saknade 
kvinnliga förebilder och börja-
de aktivt leta efter dem. Det 
ledde  till att vi började skriva 
om dem, säger Angela Tillman 
Sperandio, ena halvan av Hjär-
ta smärta.  

 Jakten på nya förebilder 
fick Hjärta smärtas Angela 
Tillman Sperandio och Sami-
ra Bouabana att byta kontoret 
på Kungsholmen mot den gra-
fiska branschens glansstad 
New York. 

TVÅ VECKORS skytteltrafik 
mellan exklusiva Manhattan-
adresser resulterade i nio mö-
ten med verklighetens Mad 
men. Kvinnliga art-directors 
som hängde med Warhol i sex, 
drugs and rock and roll-eran 
och brottade sig fram till att bli 
de största i designvärlden 

Nu kommer del två och tre i 
bokserien ”Hall of femmes” 
om Harper´s Bazaar-fotogra-
fen Lillian Bassman och den 
grafi ska designern Carin 
Goldberg.  

– De är verkligen 
superstjärnor, de 
är levande bitar 
historia som 
inte fått till-
räckligt 
stort erkän-
nande. Alla 
som vi pra-
tat med har 
funderat 
över hur de 
påverkats 
av att vara 
kvinnor, många har kommen-
terat serien ”Mad men” säger 
Samira Bouabana. 

När den nu 93-åriga fotogra-
fen och designern Lillian Bass-
man började sin karriär var 

hon en av två kvinnliga art di-
rectors i New York. Med sitt 
eleganta modefotografi  lycka-
des hon bli betydligt mer fram-
gångsrik än sin man, fotogra-
fen Paul Himmel.

LILLIAN BASSMAN säger själv 
att hon var för narcissistisk för 
att bli nedtryckt. Men att vara 
kvinna i branschen var sällan 
så oproblematiskt.   

– En grafi sk designer som 
jobbade i skivbranschen på 
70-talet berättade att kvinnli-
ga säljare kom förbi med väl-
digt avslöjande kläder och bro-
schyrer som hade sexuella 
anspelningar. De blev helt 
ställda när de upptäckte att de 
skulle göra sin presentation för 
en kvinna, säger Samira Boua-
bana. 

DESIGNBRANSCHEN i Stock-
holm är varken lika hård eller 

mytomspunnen. Men Hjär-
ta smärta ser vissa lik-

heter med 60-talets 
New York.    

– Den 
glamo-
rösa es-

tetiken 
till trots 

har deras 
yrkesliv mest 

inneburit hårt 
arbete. Det kan 
vi känna igen oss 

i, det ständiga gnetan-
det. Många kvinnor kommer 
in i branschen men försvinner 
efter ett par år. Vi undrar var-
för, säger Angela Tillman Spe-
randio.

Samira Bouabana
● Ålder: 35.
● Bor: Stockholm.
● Familj: En son.
● Förebilder: Mina föräldrar, 
Angela Tillman Sperandio, 
Lillian Bassman.
● Mest inspirerande Stock-
holmsplats: Biblioteken.
● Favoritställe i stan: 
Hötorgshallen.
● Plattan – snygg eller inte? 
”Ja, jag tycker absolut att det är 
ett snyggt mönster!”

LOVISA 
CULLHEIM
lovisa.cullheim@city.se

 Mad women
KVINNLIG DESIGN Svarta kostymer och vassa 
manschauvinistiska armbågar. Så såg reklam- 
och designbranschen ut på 50- och 60-talen 
i kultförklarade tv-serien ”Mad men”. 
Designduon Hjärta smärta letade rätt på 
the Mad women, och kommer nu ut med två 
böcker om kvinnliga designikoner.
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Angela Tillman Sperandio
● Ålder: 34.
● Bor: Odenplan.
● Familj: Man och två söner.
● Förebilder: Mina föräldrar, Ruth 
Ansel och Mathias Dahlgren.
● Mest inspirerande Stock-
holmsplats: Vårt kontor.
● Favoritställe i stan: Hemma.
● Plattan – snygg eller inte?  
”Det är en stark identitetsbärare. 
Visar du mönstret för vem som 
helst vet dom direkt att det är 
Sergels torg.”ygg

DESIGNDUON HJÄRTA SMÄRTA

Thaimassage
Oljemassage
Fotmassage

G:a Huddingevägen 424
125 42 Örby
Tel: 0766- 514 102
 Buss 161, 163, 165 Hpl Örbyskola

DROP-IN & TIDSBOKNING | VI SÄLJER PRESENTKORT

Öppettider:
Mån-Fre:09:00-20:00

Lördag:10:00-18:00

WANS THAIMASSAGE ÖRBY
WWW.WANSTHAIMASSAGE.SE

Tan Tip
Thaimassage

Kroppsmassage 350:-
Oljemassage 350:-

Drop in eller tidsbokning 0720-16 83 67 0720-02 87 97
Holbergsgatan 120, Blackeberg. Alltid öppet 9-20

Linn’s 
       Thaimassage

ÖPPET
Mån - Fre 9.00-20.00
Lör        10.00-18.00 

Bergdalen 2 
T-bana Näckrosen
Tel: 0735-98 15 12

Thai-, olje- och fotmassage 300:-/tim
Gäller hela dagen t.o.m. 31/12

Lotus Thaimassage
Thai-, olje- och fotmassage

HAPPY HOUR
300:-/tim

Alla dagar kl. 9–13
Öppet alla dagar

Mån–lör 9–20, Sön 10–18
Vikingagatan 8, � S:t Eriksplan, Tel. 0700-523 911

Lotu
Nyöppnat!

Arbetar du med skönhet, 
friskvård eller hälsa?
Annonsera under Livsstil i City.

Annonsbokning: 
Päivi Säkkinen-Ljunggren, 

tel 08-586 480 28
livsstil@city.se

Wiriya 
THAIMASSAGE

ÖPPET Vardagar 9-21 Lör-Sön 10-20
Inteckningsvägen 18 �-bana Hägerstensåsen

Rusthållarvägen 81 �-bana Bagarmossen
0735-844 929 - 0760-877 399

Happy Hour 
250 kr

Alla dagar 

Gäller
t.o.m. 31/12


