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Was t e l an d

Tisdag 23 oktober 2018
Galleriet, Vandalorum
Värnamo

Utställningen Wasteland är en av Vandalorums
mest omfattande satsningar hittills, skapad
i samarbete med danska Lendager Group,
ett av norra Europas ledande arkitektkontor
inom hållbar byggnation, strategi och materialutveckling. Det övergripande målet med
utställningen är att visa att återvinning, återbruk och upcycling har potential att lösa några
av samhällets största utmaningar, nämligen
att konstruktionsindustrin står för 2/5 av den
globala energiförbrukningen och 1/3 av de
totala koldioxidutsläppen. På ett konkret och
handgripligt sätt presenteras en vision om ett
avfallslöst samhälle. Utställningen vill förändra sättet vi tänker kring avfall och placera det
i nytt ljus, som en resurs av högt ekonomiskt
och estetiskt värde.

Talare
Anders Lendager (DK)
Från avfall till arkitektur
Arkitekt samt grundare och VD för danska
Lendager Group, en av norra Europas ledande
arkitektfirmor inom cirkulär ekonomi och
just nu aktuell med utställningen Wasteland på
Vandalorum.

Ilkka Suppanen (FI)
Sao Paulos catadores förvandlar
avfall till guld
En av Finlands mest uppmärksammade möbelformgivare och arkitekter verksam i Helsingfors.
Mottagare av Bruno Mathsson-priset 2006 och
världens största designpris Torsten och Wanja
Söderbergs pris 2015.

I samband med utställningen hålls den 23
oktober ett heldagsseminarium på Vandalorum
där ledande nordiska arkitekter och formgivare
inom återvinning, återbruk och upcycling,
berättar om sina banbrytande projekt. Vad
händer om de resurser vi anser vara skräp, kan
ingå i kretsloppet och skapa vackra produkter,
hus eller städer? Vad händer om byggnader
eller platser vi inte längre har behov av kan
flyttas eller på annat sätt ges nytt ökat värde?
Vad händer om vi börjar se det kasserade som
vår viktigaste outnyttjade resurs?
Deltagaravgift: 300 kr inkl. lunch och fika
250 kr för studenter och Vandalorums Vänner
Anmälan: till info@vandalorum.se senast
15 oktober (vänligen ange ev. specialkost)
Tågstation: Rörstorp (15 min promenad),
Värnamo (anslutning med buss 202)
Mer info: www.vandalorum.se/wasteland
Seminariet hålls på engelska

Marit Justine Haugen (NO)
Prisbelönt återbruk av en minnesplats
Arkitekt och grundare av Haugen/Zohar
Arkitekter i Oslo, en banbrytande arkitektfirma
som verkar i gränslandet mellan arkitektur,
funktion och konst.
Krister Lindstedt (SE)
Hur man flyttar en stad
Arkitekt hos White, ansvarig för den arkitektoniska masterplanen för flytten av Kiruna, ett av
de största urbana förvandlingsprojekten i vår tid.

Malmö Upcycling Service
Industriavfall blir design
Designkollektiv baserat i Malmö bestående av
Anna Gudmundsdottir (IS/SE), Sonja Signäs
(SE) och Matilda Ulvbielke (SE). Formger och
producerar designprodukter av återanvänt spillmaterial från den lokala tillverkningsindustrin.

Emily-Claire Goksøyr (SE)
Erik Goksøyr (SE)
Havets plastöar blir nydanande
arkitektur på land
Göteborgsbaserat arkitektpar som utvecklat
nya färgstarka byggnadsmaterial av plastskräp
från havet.

Industri- och universitetssamarbete
Under dagen kommer designstudenter från
Konstfack, HDK/Göteborgs universitet och
Linnéuniversitetet att presentera höstens
samarbete med lokala tillverkningsindustrier,
där industriavfall omvandlas till värdefulla
resurser. Projektet drivs av Vandalorum i
samarbete med Lendager Group.
Moderator:
Elna Svenle, museichef Vandalorum

