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FREDAg 9 MAj 2014
Museum Vandalorum, Värnamo

BARNETS ÅRHUNDRADE   
Internationellt seminarium om nordisk 
design för barn 1900 till idag

Tid: Fredag 9 maj 2014 kl 10–16.30
Plats: Galleriet, Vandalorum
Pris: 450 kr (275 kr för studenter,  

400 kr för Vandalorums Vänner).  
I priset ingår utställningsentré, fika,  

förfriskningar och lunch (vänligen ange  

eventuell specialdiet vid anmälan)

Språk: engelska

Anmälan: senast 25 april 2014 
till info@vandalorum.se 

Vandalorum är beläget vid Sydsvenska Krysset  

där E4:an korsar riksväg 27 (avfart 84).  

Tåg till Rörstorp station (gångavstånd).  

Tåg till Värnamo C (5 min taxi).

Vid bokning av hotellrum på Scandic Värnamo, 

ange kod ”Vandalorum” för specialpris  

(gäller vid bokning senast 22 april).

DEN 9 MAj 2014 anordnar Vandalorum ett internationellt heldags-

seminarium om nordisk design, arkitektur och konst för barn genom 

1900-talet fram till idag. Seminariet vill bidra till en förnyad debatt om 

barns utbildning, kreativitet, sociala förutsättningar och materiella värld. 

De inbjudna talarna från Sverige, Danmark, Finland och USA är alla ledande 

experter inom fältet.  

Seminariet är upptakten till utställningen Barnets århundrade: Nordisk design för barn 1900 

till idag som invigs den 10 maj och som kommer att vara tillgänlig för besök under seminarie-

dagen. Utställningen, som är Vandalorums största hittills, samlar för första gången 

1900-talets och nutidens mest progressiva nordiska design, arkitektur och konst för 

barn. Utställningen lånar sin titel från Ellen Keys bok med samma namn från år 1900. 

Hennes ban-brytande teorier om vikten av att främja barns kreativitet, utbildning och 

rättigheter löper som en röd tråd genom projektet.

Målet med utställningen är att visa hur nordiska formgivare, arkitekter och konstnärer bidragit 

till att stärka barns intellektuella, känslomässiga och fysiska utveckling. Med barns sociala 

och materiella värld i fokus berättas designhistorien på nytt. De ur designperspektiv 

förväntade inslagen som leksaker, kläder och möbler visas tillsammans med skolarkitektur, 

konstprojekt, lekparker, barnböcker, textilier, kollektivboenden, spel, reklamkampanjer, 

illustrationer, sjukhus, sagovärldar, förskolor mm. Projektet är mångdisciplinärt och 

sammanför kompetens, kunskap och forskning från ett stort antal internationella lärosäten, 

museer samt praktiserande formgivare, arkitekter och konstnärer. Designmuseum Danmark 

i Köpenhamn och Designmuseet i Helsingfors deltar aktivt i skapandet av utställningen.

Ovan: Ellen Key i samtal med pojke på trappan upp till Strand, c 1911–1916. Fotograf okänd. 

Bild från Ellen Keys Strands bildarkiv i Ellen Keysamlingen på Kungliga biblioteket

Till höger: Børn er et folk, 25/8 –22/10 1978, Louisiana Museum of Modern Art. Fotograf okänd. 

TALARE

Foto porträtt: Heikki Aho (Kinchin), Sofia Rundarsdotter 

(Hedqvist), Lars Krus (de Coninck-Smith)

Vandalorum är ett nytt museum för internationell 

samtidskonst och design beläget utanför Värnamo 

i Småland, byggt enligt ett originalkoncept av den 

italienske arkitekten Renzo Piano. Vandalorum visar 

årligen 3–4 huvudutställningar. På Vandalorum 

ryms även Smålands Konstarkivs utställnings-

verksamhet och samling om ca 1 500 konstverk. 

Skulpturvägen 2, 331 93 Värnamo. 

Tel +46 (0)370-30 22 00. 

www.vandalorum.se

ANMÄLAN SENAST 
25 APRIL
info@vandalorum.se

Uppdaterat seminarieprogram: 

www.vandalorum.se/sv/barnets-århundrade

JulIeT KINchIN (curator, Museum of Modern Art, New 

York) var medcurator till utställningen Century of the 

Child: Growing by Design på MoMA år 2012, som är den 

officiella utgångspunkten till Barnets århundrade på 

Vandalorum. Kinchin är en internationellt etablerad 

expert inom modern design och författare till åtskilliga 

böcker. 

KJeld KJeldSeN (intendent, Louisiana Museum of 

Modern Art, Humlebæk) arrangerade 1978 den ban-

brytande utställningen Børn er et folk på Louisiana 

där parken och museet fylldes av skulpturer och 

installationer skapade för barn. Utställningen som 

varade i två månader besöktes av ca 160 000 barn 

och vuxna.

SIV heleNe STANGelANd & ReINhARd KRoPF 

(partners, arkitektbyrån Helen & Hard, Stavanger) 

står bakom Geopark, en uppmärksammad lekpark 

i Stavangers hamn som skapats tillsammans med 

barn från staden, byggd av återvunna material från 

oljeindustrin. Till Barnets århundrade skapar Helen & 

Hard en ny platsspecifik lekmiljö på Vandalorum, med 

bygdens tillverkningsindustri som utgångspunkt. 

JohNNy FRIbeRG (enhetschef design, HDK, Göteborgs 

universitet) är grundare av MA Child Culture Design, 

världens enda utbildning av sitt slag. Ett omfattande 

samarbete mellan Vandalorum och HDKs MA Child 

Culture Design-studenter ingår i utställningen 

Barnets århundrade.

NING de coNINcK-SMITh (professor,  

Århus universitet) är expert på barndomens  

och skolans sociala och kulturella historia. 

Hon är författare till bl.a. Barndom og arkitektur:  

Rum til danske børn gennem 300 år (2011) och 

redaktör till Designing Modern Childhoods.  

Landscapes, buildings and the material culture  

of childhood (2008).

hedVIG hedqVIST är en av Sveriges ledande 

designskribenter och mångårig medarbetare 

på Svenska Dagbladet. Hon är även författare, 

inredningsarkitekt och utställningsproducent.  

Hon medverkar just nu i ett omfattande utställ-

ningsprojekt i regi av Bard Graduate Center om 

de svenska träleksakernas historia. 

Seminariet möjliggörs av:  

Letterstedtska föreningen  

Stiftelsen Clara Lachmanns fond 

Estrid Ericsons stiftelse 

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

http://www.vandalorum.se

