Med naturen
som inspiration
Jytte Olsson har alltid varit
intresserad av mönster och
fascinerats av bland andra
William Morris, med hans
detaljrikedom och vackra
mönster från naturen, men
även av Stig Lindberg, Karl
Axel Pehrson, Viola Gråsten
och alla Marimekkos designers. Jytte har också ett stort
intresse för växter, särskilt de
som är ”grafiska” i sitt uttryck.
När hon såg en fransk 1500-talsgobeläng med jättestora tistlar på
Kunstindustrimuseet i Köpenhamn
blev Jytte helt betagen. Den var vild
och jättevacker. Hon fotograferade
massor av tistlar och förstorade dem
och experimenterade fram mönstret
Stixig, där hon tog bort så mycket
information ur bilderna att de blev
”pixliga”, d v s står man nära bilderna ser man mest små fyrkantiga
svarta rutor, men tar man ett par
steg tillbaka så framträder tistlarna
tydligt. Tistlarna är ungefär en meter
breda och två meter höga i själva
”blomman”.

Från tistlar är steget inte långt till
kronärtskockor, en växt som också
fascinerar Jytte. Hon tog bilder av
kronärtskockor i Slottsträdgården i
Malmö och förstorade dem, utan att
göra dem pixliga, så att de spännande detaljerna framträdde tydligt:
randiga, kraftiga stammar och vackra
kronblad. Hon arbetade med tre
kronärtskockor som byggdes ihop
till mönstret Kronärtskocksdjungel.
Sedan mer än 20 år har Jytte Olsson arbetat med grafisk formgivning
digitalt, därför ville hon också prova
att trycka sina mönster digitalt i små
serier på tyg. Genom att företaget
hon arbetade på gick i konkurs fick
hon tid att gå vidare med sina konstnärliga visioner. Hon fick kontakt
med Tobex, ett boråstryckeri med
lång erfarenhet från textilbranschen
som trycker digitalt med miljövänliga färger. Där tryckte hon Stixig
och Kronärtskocksdjungel på linoch bomullstyger som draperier och
kuddfodral. Stixig finns även som
vaxduk.
I samband med att hon hjälpte en
av sina vänner att ta fram ett original
för tryck på skärbrädor i melamin,
kom Jytte på att hennes mönster
kanske också skulle passa för detta.

Förutom att använda Stixig och
Kronärtskocksdjungel utvecklade
hon en variant av det senare mönstret med inspiration från Andy
Warhol. Hon jobbade med starka
färger som orange mot limegrönt
och färgade in en ensam kronärtskocka som placerades mot enfärgad
bakgrund.
Skärbrädorna produceras hantverksmässigt hos Formpress på
Öland, som även gör brickor – en
produkt som också visade sig passa
utmärkt för Jyttes mönster. Brickorna görs i tre olika storlekar, två av
dem är ganska stora och kan även
användas som brickbord, placerade
på ett hopfällbart underrede i pulverlackerat stål.
Det blev till slut en hel kollektion
och Jytte inbjöds att visa upp den i
butiken på Form/Design Center i
Malmö. Utställningen pågick hela
sommaren 2011.
För närvarande kan man köpa
Jytte Olssons produkter hos Designstation i Skanör, Form/Design Center i Malmö och även på Kulturen
i Lund. Fler försäljningsställen är
på gång.
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