INBJUDAN
Utvalt i Skåne är en jurybedömd vandringsutställning med handgjord form som arrangeras för första gången
och som ska återkomma 2018 och 2021. I anslutning till utställningen på de olika visningsplatserna i Skåne
arrangeras ett omfattande turnéprogram för allmänhet och profession under 2015.

Seminarieserie i tre delar:
Handens jobb - om kunskapshierarki och praktiskt skapande
Praktiskt skapande belyses utifrån olika perspektiv: samhälle, utövare och producent. Vi diskuterar
hantverkskunskap i förening med konstnärlig praktik och de värden som kan knytas till området. Inte minst
vill vi diskutera hur hantverksmässigt skapande och handgjord form tar plats i dagens och morgondagens
samhälle. Två orienterande föredrag följs av en paus och därefter ett modererat samtal med en panel.
Del 1, Ett samhällsperspektiv: 17 juni kl 12.30-16.00 på Malmö stadsbibliotek, invigning och
stipendieutdelning kl 17.00 på Form/Design Center,
Del 2, Ett utövarperspektiv: 6 september kl 12.30-16.00 på Tjörnedala konsthall, invigning kl 17.00.
Del 3, Ett producentperspektiv: 3 november kl 17.00-20.30 på Dunkers, Helsingborg.
Samtliga tillfällen är kostnadsfria men kräver föranmälan. Antalet platser är begränsat – först till kvarn
gäller. När första seminariet är genomfört släpps programinnehåll och anmälningslänk till nästa följande
seminarium. Anmälan via länk på hemsidan: utvaltiskane.se
UTVALT arrangeras av Konsthantverkscentrum, Skånes Hemslöjdsförbund och Form/Design Center med
stöd från Region Skåne. Turnéprogrammet genomförs med stöd från Kommunförbundet Skåne, Malmö
stad, Helsingborgs stad, Folkuniversitetet och Skånes hemslöjdsförbund.
www.utvaltiskane.se

Del 1: Ett samhällsperspektiv, 17 juni kl 12.30 - 16.00
Plats: Malmö Stadsbibliotek, Röda rummet, Kung Oscars väg 11, Malmö.
Anmälningslänk öppnar 3 juni på: utvaltiskane.se
Vilken plats har praktisk kunskap och hantverksdrivet skapande i dagens och
morgondagens samhälle? Två orienterande föredrag följs av ett modererat samtal.
Föreläsare:
Bi Puranen är generalsekreterare vid World Values Survey, docent i ekonomisk historia och forskare vid
Institutet för framtidsstudier. Hon är engagerad i frågan om samhällets- och den svenska skolans
kunskapsutveckling. Bi Puranen har tidigare varit styrelseledamot i Konstfacks styrelse och har ett intresse
för hantverk och praktiskt skapande.
Cilla Robach är designhistoriker och rektor för Beckmans Designhögskola sedan 2013. Cilla Robach har
tidigare publicerat flera böcker och producerat utställningar; doktorsavhandlingen Formens frigörelse och
utställningarna Konceptdesign och Slow Art under hennes tid som intendent på Nationalmuseum.
Paneldeltagare:
Friedrike Roedenbeck är kanslichef för Nämnden för hemslöjdsfrågor, tidigare VD för Iris Hantverk och
utbildad hemslöjdskonsulent.
Petter Thörne är uppmärksammad designer och en av initiativtagarna till gruppen FORMA, ett socialt
inriktat skaparkollektiv med bas i Malmö och Lund där praktiskt och konstnärligt skapande används för
integration och samhällsgemenskap.
Olof Kolte är designer med stort fokus på hållbar utveckling samt arbetar som lärare och forskare inom
Lunds Universitet, Industridesignskolan, LTH.
Sammanhållande moderator under seminarieserien:
Jenny Nordberg är industridesigner som arbetar utforskande med utgångspunkt i hållbar konsumtion och
produktion samt relationen mellan det småskaliga och det massproducerade. Jenny har även genomfört
en rad kartläggningar och studier när det kommer till lokal produktion och konsumtion.
Program:
12.30 -13.00
13.00 -13.15
13.15 - 14.00
14.00 -14.45
15 minuter paus
15.00 - 15.15
15.15 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 -19.00

REGISTRERING, Röda rummet, Malmö stadsbibliotek
Inledning: Utvalt och Jenny Nordberg
Bi Puranen
Cilla Robach
Paneldeltagarna introducerar sig
Modererat samtal tillsammans med publiken
Paus och förflyttning till Form/Design Center om man deltar i invigningen.
Invigning och vernissage av Utvalt på Form/Design Center, plan 1 mingel på gården.

Information om nästkommande seminarium läggs upp på Utvalts hemsida efter
genomförande av del 1.

