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Svenska Moderådets stipendier 2008 går till

FRIDA HOFsLAGARE
och ELIN sVENSson
Svenska Moderådet stipendium har i år blivit två. Frida Hofslagare uppmärksammas
för sin examenskollektion vid Beckmans
Designhögskola, och Elin Svensson hedras vid
Modedesign på Textilhögskolan i Borås.
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Frida Hofslagare examensarbete cirkulerar kring ett
surrealistiskt modehus där accessoarerna får en integrerad roll i kollektionen. Klänning och skor i ett
plagg, och en kavaj med inbyggd väska är några exempel på accessoarer som ges förhöjd effekt. Kedjedetaljer för tankarna till en klassisk Chanelväska.
Elin Svenssons examenskollektion "Bräckt" är baserad
på en del av hennes kulturella arv – fiskekulturen
och miljön runt Ålakusten. Platsen har inspirerat
till såväl uttryck som arbetsmetod; plaggen är bland
annat rökta i fiskrök, behandlade med tjära och nedgrävda på stranden.

Fakta Frida Hofslagare: född 1981 i
Luleå. Familjen flyttade till mammans
hemstad Uppsala när Frida var 14. På
gymnasiet var största intresset foto. I
samband med franskastudier i Paris
väcktes funderingar på en framtid inom
modedesign. Ett år på Tillskärarakademin
räckte för baskunskaper och senare
ansökan till Beckmans. Kontakt:
fridahofslagare@gmail.com, 0734-44 48 44
www.fridahofslagare.com
www.beckmans.se/frida-hofslagare

Motivering Frida Hofslagare: ”I en omvälvande tid där miljö
och hållbarhet finns allra högst upp på dagordningen är detta
en intressant studie av modets yttersta maktsymboler.
Tidlösa, hopplösa eller kanske till och med smaklösa?
Tvetydighet och dubbla budskap signalerar denna skickligt
uppbyggda och vackra kollektionen. Är det en smäll på käften
till modets fjättrade slavar? Eller är det hyllning och kärleksförklaring till de klassiska modehusen?”
Motivering Elin Svensson: ”Vi tjusades av en upplevelse som

Fakta Elin Svensson: född 1979 i
Kristianstad. Elin har en naturvetenskaplig bakgrund på gymnasie-/universitetsnivå samt studier på konstskola. Efter ett
års förberedande studier vid Textilhögskolan i Borås antogs hon till modedesignprogrammet. I bagaget finns också en
termin som utbytesstudent på Danmarks
Designskole. Kontakt Elin Svensson:
nossnevsnile@gmail.com, 0708-28 93 44

bottnar i en stark idé och inspiration. En konceptuell examenskollektion som upplevt det mesta i naturväg i en blandning av salt och sött. En väl sammanhållen helhet där många
sinnen kittlades, ända ut på catwalken.”
Svenska Moderådets stipendium instiftades år 2003. Tidigare stipendiater har varit Angelica Grimborg/-03, Helena Hörstedt/-04,
Magdalena Säfqvist/-05, Annika Engdahl/-06 och Lisa Billvik/-07.
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För mer information och högupplösta bilder:
Helena Mellström, marknadschef Svenska Moderådet
08-411 17 44 / 0702-62 26 27 / helena.mellstrom@moderadet.se

