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Svensk satsning på hållbart
mode i New York.
18–19 september genomförs ett kunskapsevenemang på Parsons The New
School for Design i New York under temat Design Intelligence;FASHION.
Under två dagar genomförs 36 workshops och 15 föreläsningar om hur hållbar
design kan stärka modebranschen. Syftet är att skapa nya samarbeten mellan
Sverige och USA och öka kunskapsutbytet inom branschen.
Design har varit en av de viktigaste ingredienserna i industrihistorien och den
svenska innovationskraften är en viktig konkurrenskraft internationellt både inom
design och mode. Temat Design Intelligence;FASHION sätter fokus på de olika
delarna inom innovationsprocessen vad det gäller hållbarhetstänkande, materialval
och produktionsmetoder.
Projektet är ett samarbete mellan Svenska institutet (SI), Designboost, Exportrådet,
Parsons The New School for Design, Cooper Hewitt National Design Museum,
Sveriges generalkonsulat i New York, Svensk Form och ett antal svenska och
internationella modeföretag.
– I en allt öppnare och mer integrerad världsekonomi ökar både möjligheterna och
konkurrensen för svenska företag. Syftet med evenemanget är att stärka kännedomen
om Sverige som innovativ designnation och öka företagens möjligheter att växa och
verka på den globala marknaden, säger Annika Rembe, generaldirektör på SI som
tillsammans med Designboost är initiativtagare till evenemanget.
Hundra särskilt inbjudna gäster kommer under evenemangets första dag att delta i
workshops kring hållbart mode och kommer dag två att få möjlighet att delta i de
seminarier på ämnet som även är öppna för allmänheten.
– Med större kunskap om hållbar modedesign skapas möjligheter att förbättra
konsumenternas val och med rätt syn på design kan vi skapa sociala, ekonomiska
och miljömässigt hållbara förändringar – samt öka konkurrenskraften för vårt eget
näringsliv, säger David Carlson på Designboost.
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Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att
öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom
strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning,
vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga
relationer med andra länder.
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För mer information vänligen kontakta:
Peer Eriksson, peer@designboost.se, 070-533 66 31
David Carlson, david@designboost.se, 070-798 28 97
Jenny Bergström, jenny.bergstrom@si.se, 073-231 85 26

Design Intelligence;FASHION ingår i satsningen Swedish Fashion Goes New York.
Satsningen innefattar även evenemanget Northern Exposure på modemässan
Capsule, där svenska och finska märken presenteras på New Museum den 17/9, samt
seminariet ”Swedish Fashion – H&M, Acne and Much More” som arrangeras av
Svensk Form på Fashion Institute of Technology (FIT) 13/11.

