
Är framtidens tillverkning platsspecifik?
Internationellt seminarium på Vandalorum med industribesök

Måndag 30 maj 2016, kl. 10.30-16.30

Gratis deltagnade (OBS antal platser begränsat)
Lunch och eftermiddagsfika ingår
Anmälan till info@vandalorum.se senast 23 maj (ange ev specialkost)

Kan framtidens tillverkning komma att bli mer platsspecifik – med tydlig koppling till 
en viss region, dess kultur, traditioner, kunskap och resurser? Hur leder den 
researchbaserade formgivningen denna utveckling?

Välkomna till ett heldagsseminarium i Värnamo måndag 30 maj 2016. Dagen börjar 
med platsbesök hos den lokala industrin och fortsätter sedan på Vandalorum med 
föreläsningar av en rad internationella konstnärer, formgivare och forskare. 
Seminariet kommer att diskutera konstnärens och formgivarens förhållande till lokal 
tillverkningsindustri och frågor om en småskalig, lokalt förankrad tillverkning kan vara 
en del av en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Det är vår uppfattning att den småländska industrin är öppen inför att släppa in 
formgivare i processen. Men vill formgivare och tillverkare samma sak? Förstår de 
varandra? Känner formgivare till den kunskap och potential som finns inom den lokala 
industrin? Känner de lokala tillverkarna till vilka konstnärer och formgivare som verkar 
i området och vad deras kompetens och drivkraft är?
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Bekräftade deltagare:

Erik van Hove, bildkonstnär, Marrakesh 
Emma Stenström, docent, Handelshögskolan, Stockholm
Jenny Nordberg, industridesigner och curator, iniativtagare till 
Den Nya Kartan, Malmö
Greece is for lovers, designduon Thanos Karampatsos och 
Christina Kotsilelou, Berlin/Aten 
Tara Chantal Hopkins, grundare av çöp(m)adam, Ayvalık/Balıkesir
Sigríður Sigurjónsdóttir, initiativtagare till Designers and Farmers 
och Spark, Reykjavík
 
Moderator: Jonatan Habib Engqvist, curator och projektledare för 
Nya Småland
 
Nya Småland är ett samarbete mellan konstinstutioner och universitet i de tre 
småländska regionerna på initiativ av Kalmar Konstmuseum, Kulturparken Småland, 
Vandalorum och Växjö Konsthall. 2016 är ett pilot-år för projektet som vill 
omdefiniera bilden av Småland genom att kombinera internationell samtidskonst, 
formgivning och kritiskt tänkande med lokal kunskap och erfarenhet för att ompröva 
Smålands politiska, sociala och estetiska landskap. Detta första år kommer att 
inkludera ett antal publika och icke-publika plattformar som ett led i att formulera 
långsiktiga relationer.
 
Seminariet arrangeras i samband med finissagen av Den Nya Kartan på Vandalorum 
(9 april-30 maj 2016). Utställningen är ett inlägg i debatten om hur lokal produktion 
kan vara en del av en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Att framtidens produkter, 
precis som maten vi äter, i högre grad kan komma att tillverkas lokalt, passera färre 
mellanhänder, vara mer småskalig samt schystare för alla inblandade. För att 
synliggöra den lokala tillverkningspotentialen startade industridesignern och curatorn 
Jenny Nordberg för ett år sedan projektet Den Nya Kartan. Hon vill visa att det är 
fullt möjligt att producera i Sverige i en tid när såväl etiska värderingar som 
digitalisering och globalisering ger nya förutsättningar för produktion och 
konsumtion. I utställningen visas 39 nya samarbeten mellan formgivare och tillverkare 
i Skåne och Småland.

www.vandalorum.se 
www.dennyakartan.se

 

http://www.vandalorum.se/
http://www.dennyakartan.se/


Eric van Hove

Född i Guelma/Algeriet och av belgiskt ursprung. Han växte han upp i Yaoundé/Kameron, 
som son till två ingenjörer som arbetade över hela Afrika. Van Hove har skapat plats- eller 
kontextspecifika verk i hundratalet länder. Hans konstnärliga praktik är orienterad kring 
lokala och globala frågor och att skapa länkar mellan dem. 

Erik van Hove arbetar i allt från installation till performance, video, fotografi och text. Hans 
tidigare arbeten grundade sig i konstnärens nomadiska erfarenheter. Han är för närvarande 
baserad i Marocko och har sedan 2013 arbetat på sitt hittills mest komplexa verk, V2 Laraki. 
Konstverket är ett fullföljande av Abdeslam Larakis ofullbordade dröm: att bygga den första 
100% marockanska superbilen – Fulgura. Laraki är en hybrid, ett metaforiskt konstverk som 
ligger djupt inbäddad i konstnärens intresse för samtida frågor om postkolonialism och 
postfordism. Van Hove arbetade under nio månader med 55 marockanska hantverkare. De 
har tillsammans nyproducerat samtliga 465 komponenter som utgör den Mercedes-Benz 
V12 motor som användes till Fulguran. Han återinvesterar i ett antal traditionella hantverk 
som ett led i att omformulera ett objekt som fått symbolisera industrialismens kraft och den 
globala ekonomin.



Emma Stenström

Emma Stenström undervisar i konst, kultur och företagande, design och innovationer samt 
kulturellt entreprenörskap på handelshögskolan i Stockholm (SSE) där hon även är direktör 
för forskningscentret Center for Arts, Business & Culture.

Hennes egen forskning berör huvudsakligen kulturekonomi och företagshumaniora. Hon är 
en uppskattad lärare och föreläsare och ingår sedan flera år i fakulteten på SSE IFL 
Executive Education. Hon har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar och medverkat i 
antologier. Hennes avhandling återpublicerades även i en populärversion som pocketboken 
”konstiga företag”. Hon är för närvarande engagerad i ett antal olika forskningsprojekt, 
bland annat om aktivitetsbaserat arbete, kontemplativa praktiker i ledarskapsutveckling, 
flygbolagens kulturella kapital och innovation i stora system.

Emma Stenströms har även varit gästprofessor på Konstfack, och bl.a suttit i styrelsen för 
Statens kulturråd. Med en bakgrund i växande ekonomier, har hon också undervisat och 
forskat i Sydafrika, Indien, Ryssland och Serbien. Utöver hennes akademiska karriär har hon 
haft framgång i mediabranschen. Hon har varit programledare för SVT´s konstprogram 
”Arty”, drivit en prisbelönt blogg och publicerat över 300 krönikör i Dagens Industri.



Jenny Nordberg

Jenny Nordberg är en Malmö-baserad industridesigner (MFA), som arbetar undersökande 
och interdisciplinärt för att utvidga den samtida synen på design och designerrollen. 
Oavsett om det rör sig om ett experimentellt, konceptuellt eller kommersiellt projekt drivs 
hon av ett sökande efter alternativ och motstrategier till ansvarslös massproduktion. 
Stilistiskt karakteriseras hennes arbeten av en skarpsinnig kombination av brutalism och 
minimalism, ofta med slumpen som ett viktigt element. Hennes research och arbete, som 
rör sig i fältet mellan konst och design, fokuserar på hur vi producerar och konsumerar idag, 
hur vi har gjort det historiskt och hur detta kan göras annorlunda i framtiden. Nordberg 
försöker förändra villkoren för designfältet mot en mer engagerad ställning. I två pågående 
projekt undersöker hon hur olika egenskaper hos det massproducerade och det handgjorda 
kan kombineras i en hantverkskontext, och uppmärksammar på så vis frågor om hastighet, 
tid och värde. Hennes senaste projekt At Your Place Production (2015–) bygger vidare på 
denna idé om transparens genom att erbjuda en bokningsbar tjänst som frångår alla 
traditionella mellanhänder till förmån för en extremt lokal produktion – som äger rum i ditt 
hem eller på din arbetsplats.

Nordberg har haft utställningar och workshops såväl nationellt som internationellt. Parallellt 
med sin egen verksamhet har hon arbetat som curator med projekt som Den Nya Kartan – 
en turnerande utställning som inledningsvis visades på Form/Design Center i Malmö (2015) 
och nu på Vandalorum. Nordberg är även grundare och kreativ ledare till SPOK, en 
plattform med syfte att kartlägga möjligheterna för lokal produktion i Sverige, vilken 
lanserades i februari 2016.



Greece is for Lovers

Greece is for Lovers var Vasso Damkous, Thanos Karampatsos och Christina Kotsilelous 
gemensamma idé som kärleksfullt frambringades vid Akropolis fot 2006. Sedan 2010 
fungerar de som en design-duo bestående av Thanos Karampatsos och Christina 
Kotsilelous.

Utifrån gemensamma estetiska influenser introducerade deras kreativa tankeförmåga en 
helt ny form av ”grekhet” till samtida design genom att kombinera landets mest 
kryddstarka ingredienser: humor, ironi, nonchalans och extravagans. Med inspiration av den 
stereotyp bilden av vad det innebär att någonting är grekiskt, kommenterar deras design 
vanemässiga aktiviteter och handlingssätt i samtiden och det förgångna. De framställer ett 
alternativt hemland som består av fantasi, minne och önskan.

Genom att undersöka områden som allmänt förstås som anatema, eller rentav skamfyllda, 
återerövrar de obehindrat estetiska värden och inspiration. Varumärket GIFL placerar sig 
kompromisslöst och ledigt i det omdebatterade gränslandet mellan lyx och kitsch. Greece 
is for Lovers produkter är, oavsett om det rör sig om enskilda objekt eller serier, handgjorda 
med kärlek av lokala hantverkare och specialister. Under sina 10 verksamma år har GIFL 
kommit att bli synonymt med samtida grekisk produktdesign och väckt internationellt 
intresse genom att visas över hela världen.



Tara Hopkins

Tara Hopkins är grundare och ägare av çöp(m)adam, ett socialt projekt som stärker kvinnor 
och samtidigt väcker miljömedvetenhet i västra Turkiet. Hon initierade Ashoka-programmet 
för sociala entreprenörer i Turkiet 2000 och etablerade det första programmet för civilt 
deltagande på universitetsnivå. Hon har fått stöd från OSIAF, UNDP och Ford Foundation. 
Född och uppväxt i USA, har bott i Turkiet sedan 1989.



Sigríður Sigurjónsdóttir

Sigridur Sigurjónsdóttir examinerades från Central Saint Martins College of Art and Design i 
London 1999, där hon forskade på digitala artefakter och privata rum. Efter sina studier 
arbetade hon med kulturell lokalisering av digitala produkter i Amsterdam och senare som 
applikationsdesigner för teknologiska produkter i London.

Hon var professor i produktdesign på Islands konsthögskola mellan 2005-2012 där hon 
ledde projektet Designers and Farmers. Detta fyraåriga projekt innebar samarbeten mellan 
isländska bönder, formgivare, matforskare och kockar. Målet var att skapa unika produkter 
med lokal mat som skulle öka värdet på böndernas råvaror. Dessa produkter finns redan på 
marknaden.

2010 grundade Sigurjónsdóttir Spark Design Space i Reykjavík. Spark är en plattform för 
designprojekt med fokus på lokala initiativ och startups, Spark härrör från Konsthögskolan 
på Island; en av Sparks roller är att realisera projekt som befinner sig på prototyp-stadiet. 
Dessa projekt kan nu finna en plats där de kan kompletteras och marknadsföras. 2012 
lämnade hon Konsthögskolan för att fokusera på Spark.



Nya Småland genomförs med stöd från Kulturrådet, Region Jönköpings län,
Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län.




