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Pressrelease [Puie: Dsch] Collaborative

Musik + formgivning = ny produktutveckling!
[Puie: Dsch] Collaborative är ett samarbetsprojekt mellan musik och formgivning, och onsdagen
den 19 april presenteras resultatet på Brand Design Center i Göteborg i form av en möbel och ett
musikstycke. Då visar formgivaren Karin Gullbrantz och musikern David Stiernholm upp
resultatet från [Puie: Dsch] Collaborative – en process där deras respektive
verksamhetsområden varvats med varandra i flera steg. Det rör sig om en nyskapande
produktutveckling som pågått under ett års tid, där såväl slutprodukt som utvecklingsprocess
sätts i fokus. Lördagen den 22 april öppnas dörrarna för allmänheten, som då kan se möbeln och
lyssna på musiken för första gången, också det på Brand Design Center.
Alla vet idag att Sverige i längden inte kan priskonkurrera internationellt genom att flytta produktion till låglöneländer. Då står
vi i slutändan utan initiativ och inflytande. I stället måste vi börja se på de processer som leder fram till unika, attraktiva och
marknadsledande produkter och tjänster, och som gör att Sverige flyttar fram sina positioner. För att åstadkomma unika
resultat behöver man ta till unika arbetssätt. Först då kan vi få betalt för utvecklingsprocesser och tillverkning.
Projektet har haft dubbla syften:
• framlyftande av den kreativa processen där två olika uttryckssätt möts, en process som utforskar nya sätt att skapa och
inspirera nutida svensk design och musik.
• utveckling av nya unika produkter som möjliggör nya ekonomiska förutsättningar för produktion och tillverkning i Sverige,
med det tydliga målet att generera större vinster inom exportområdet.
[Puie: Dsch] Collaborative består av Karin Gullbrantz (designer) och David Stiernholm (struktör och musiker). Deras arbete
sammanför två välkända och traditionsrika konstarter – musiken och möbelformgivningen – och för genom en kreativ och
återkopplande process fram dem mot ett okänt och nyskapande mål. Ambitionen är att producera ett inspirerande
designexempel format runt två helt olika kreativa områden.
”Innovation är en kreativ process och i en sådan behöver man arbeta på nya sätt för att verkligen nå nya resultat”, säger
David Stiernholm. Nya resultat kan bli storsäljande produkter och tjänster. ”Vi har prövat en ny typ av utvecklingsprocess.
Den har lett till annorlunda resultat; definitivt för oss, kanske för någon annan”, säger Karin Gullbrantz.
Processen har gått till så att Karin har börjat med att göra några idéskisser, som hon skickat till David. Han har tolkat
skisserna i musik och sedan skickat tillbaka resultatet. Karin har låtit sig inspireras av musiken och skissat vidare, varvid
dessa nya skisser tolkats av David på nytt. Efter sex utbyten av form- och ljudskisser, var produkten klar och består nu av en
möbel med tillhörande musikstycken.
”När jag skriver musik, inspireras jag omedvetet av intryck jag får i min omgivning. Att som i den här processen medvetet
tolka ett material eller en form ger mig musikaliska idéer jag inte annars får. Vårt gränsöverskridande sätt att arbeta får oss
att kliva utanför våra vanliga ramar och vanor, med inspirerande resultat.”, säger David Stiernholm.

”Vårt försök har primärt handlat om möbelformgivning, men eftersom resultatet slog så väl ut, är vi övertygade om att
metoden går att använda i annan produktutveckling där man söker hitta nya lösningar på gamla problem”, säger Karin
Gullbrantz.
Under hösten skapar [Puie: Dsch] Collaborative öppna workshops i Göteborg, där den som vill kan prova på den annorlunda,
kreativa processen.
Läs mer om projektet på www.puiedsch.com !
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[Puie: Dsch] Collaborative utformar innovativa utvecklingsprocesser, och hjälper så kreatörer och produktutvecklare
att nå oväntade resultat.
www.puiedsch.com

Brand Design Center i Göteborg har samlat några av de mest exklusiva varumärkena (Bang & Olufsen, Poggenpohl,
Gaggenau, Duravit m fl) inom kök, bad, inredning och audiovideo under ett och samma tak. På ett formsäkert och
lekfullt sätt visas unika koncept och miljöer i samverkan. Det italienska ordet BELLEZZA ( något vackert; en
upplevelse som sätter guldkant på tillvaron) är vår mission och beskriver den känsla som vi vill förmedla till våra
besökare.
www.branddesigncenter.se

