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Klassisk tapet lanseras i ny tappning 
 
I samband med utställningen ”Passion for more” på Wallery Gallery och Props by Kampmann 
presenterar Svenskt Tenn en unik nylansering på en av Josef Franks klassiska tapeter.  
 
– Konstnären JAG presenterade en idé för oss under hösten 2016 som vi alla tyckte var extremt 
provocerande men samtidigt helt rätt, säger Thommy Bindefeld, marknadschef på Svenskt Tenn.  
 
Josef Franks klassiska tapet ”Vårklockor” som har blivit en symbol för personer med god smak, ett 
vackert hem och bra ekonomi är den tapet som konstnären JAG valt att omtolka.   
 
– Jag tänkte på elitismen i urvalet av inredningsdetaljer hemma hos folk och att det som vanligt handlar 
om status. Sedan kom jag ju på att här i Sverige vill alla ha och väljer samma saker så då blir det ju och 
inte speciellt elitistiskt fast de som köper fortfarande tror det. Jag gillar också tanken på vad som är 
original eller en kopia, varför är det viktigt egentligen om man gillar själva formgivningen? Kopiorna är 
dessutom mycket billigare, men det är nog det som är haken hos de personer som vill ha orginalen. 
Hursomhelst så körde jag på med ett filter i Photoshop så mönstret blev suddigt. Det passar bra 
eftersom mönstret är ritat för 70 år sedan och borde se gammalt och suddigt ut. Dessutom är det tabu 
att använda Photoshopfilter rakt av inom konst och designvärlden, så bara det känns fint, säger 
konstnären JAG. 
 
– Att ha en suddig tapet är väldigt bra för sitt Instagramflöde. När man placerar ett vackert stilleben av 
produkter framför, blir bilden extra lyxig, nästan som man tagit bilden med en riktig kamera, säger 
Thommy Bindefeld, marknadschef på Svenskt Tenn.  
 
För mer information, kontakta: 
Vicky Nordh, presskontakt: 08-670 16 23 eller vicky.nordh@svenskttenn.se   
Thommy Bindefeld, marknadschef: 08-670 16 02 eller thommy.bindefeld@svenskttenn.se 
 
Bilder kan laddas ner från svenskttennpress.se. Användarnamn: Press. Lösenord: Tenn 
 
Svenskt Tenn är ett inredningsföretag med butik på Strandvägen i Stockholm och på webben. Sedan 1975 ägs 
Svenskt Tenn av Kjell och Märta Beijers Stiftelse, som ger stora anslag till forskning och även bidrar till att främja 
svensk heminredning och design. 
 
Wallery är ett konstgalleri med fokus på konstnärer med bakgrund från gatukonsten. Under 2016 har galleriet en 
pop-up på Regeringsgatan 44 i Stockholm. 
 
Props by Kampmann säljer utvald design och arbetar med inredningar och stylistuppdrag. 


