TRÅDKONST sid 2

Skulpturer blandas med
Bella Runes verk av garn på
Carl Eldhs Ateljémuseum.

FÄRGKLICK sid 5

Inred hemmet med blåa
stolar, mönstrade mattor
och pastellpingviner.

”Guld och diamanter är vackra
material, men inte alltid enkla att
arbeta med.” JOHANNA PIETSCH om smyckesdesign

INTERVJU sid 10

Trendscouten Raphael
Gielgen om framtidens
stora designtrender.

SKRIVARSTUGAN
I DJURSHOLM
I rättarens gamla tjänstebostad
skriver Ronald Fagerfjäll böcker om
den svenska finansvärlden. Sid 06
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VÄLKOMMEN IN

REDAKTÖRENS FAVORITER

SvD Magasinets redaktör Gabriella Kvarnlöf
laddar upp inför poddsommaren och har hittat
ett nytt sätt att plocka sju sorters blommor.

Gabriella Kvarnlöf
Redaktör SvD Magasinet
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STORT LJUD I LITEN FORM

Nästa vecka släpper Sveriges
Radio namnen på årets sommarpratare. Ladda upp inför en riktig
poddsommar med nya högtalaren
Uxbridge voice från Marshall. Den
är kompakt, snygg och utrustad
med praktiska Google assistent.
Marshall, 2 195 kr

VÄVDA
VERK

Skendöd är
titeln på årets
sommarutställning på Carl
Eldhs Ateljémuseum. Mitt
bland den
framlidne mästerskulptörens
verk har konstnären Bella
Runes vävda
alster placerats
ut. Trådar och
garn har länge
varit en central
del i Runes
konstnärskap
och i den gamla
ateljén samspelar de fint med
Eldhs mjuka
gestalter. Extra
vackra är
verken Blood
stream missile
och Impossible
floral fountain.
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BLOMMANDE TRADITION

Det är en fin gammal tradition att man drömmer om sin livs kärlek
under midsommarnatten – om man plockat sju sorters blommor och
lagt under kudden vill säga … För den som har fullt upp med grill och
krocket och inte hinner ut på de blommande ängarna fungerar det lika
bra att spraya kudden med L:a Brukets nya Seven flowers pillow mist,
vars sju blomnoter är inspirerad av svensk folklore. L:a Bruket, 420 kr
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Att ta bättre bilder med
mobilkamera - en onlinekurs
Det är egentligen ganska enkelt att fotografera med en mobilkamera. Ett enkelt klick så har du en bild som till och med hamnar
i centrum redan från start. Men - för att bilden ska bli så bra som
möjligt finns en mängd bra tips att lära. Den här kursen, som leds
av Sanna Lund, fokuserar på att skapa en snygg komposition, djup
i bilden och att hitta det bästa ljuset. Kursen sker via inloggning i
portal. Du behöver ha en mobiltelefon valfritt märke för kursen.
Tid: Du bestämmer själv när du vill gå kursen. Kursen är sammanlagt 39 minuter. Plats: Online. Övningstid: Beräkna cirka
3 timmar för att göra kursövningar i lugn och ro. Pris: 395 kr

Boka på svd.se/accent a

