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Sara Szyber 2021 års mottagare av
stipendium ur Axel Larssons Minnesfond
Möbelformgivaren och inredningsarkitekten Sara Szyber fick på Föreningen
Svensk Forms födelsedag den 6 oktober 2021 ta emot stipendium på 20 000
kr ur Axel Larssons Minnesfond. Stipendiet delades ut av Svensk Forms
stipendienämnd via vd Mats Widbom, under högtidliga former i Svensk Forms
bibliotek på Skeppsholmen i Stockholm.
Möbeldesign med tradition och förnyelse
Sara Szyber får stipendium på 20 000 kr ur Axel Larssons Minnesfond. Till

stipendiat utses fysisk person som är studerande eller verksam i Sverige inom
området möbelformgivning, möbelhantverk och inredning och som utfört ett
nyskapande och funktionellt eller i övrigt förtjänstfullt arbete inom
verksamhetsområdet. Motiveringen från Svensk Forms stipendienämnd lyder:
”Stipendium ur Axel Larssons minnesfond tilldelas 2021 möbelformgivaren och
inredningsarkitekten Sara Szyber för en möbelgestaltning som står stadigt i den
svenska möbeltraditionen och samtidigt tar en ny riktning genom ett eget
formspråk och nya produktionstekniker, som i fåtöljen Check Mate. En fåtölj med
en stark närvaro genom ett dekorativt rutmönster, belagt direkt på fåtöljens
synliga stomme av björklamell, som skapar en interaktion mellan det
tvådimensionella rastret och fåtöljens tredimensionella rumslighet. Det här är
tradition och förnyelse i sin bästa form.”
– En av mina drivkrafter i framställningen av möblerna har varit att
sammanföra det handgjorda och hantverksmässiga med industriell teknik. Jag
känner mig mycket hedrad och glad över att motta stipendium ur Axel
Larssons Minnesfond, säger Sara Szyber.
Svensk Forms stipendienämnd består av:
Synnöve Mork, formgivare
Magnus Silfverhielm, arkitekt MSA
Kerstin Wickman, designhistoriker och professor emerita
Mats Widbom, vd Svensk Form
På grund av pandemin och reserestriktionerna har stipendiet ur Björkmans,
Hamelmanns och Rundqvists fond inte kunnat delas ut 2021, då det är avsett för
utlandsstudier.

Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening för privatpersoner,
företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Föreningen
grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat
design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan
1905.

