VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 / SVENSK FORM VÄST
Det har varit ett omtumlande år, som började enligt plan med
välbesökta utåtriktade aktiviteter. Pga av Covid-19 fick vi styra
om och anpassa verksamheten till Folkhälsomyndigheten
rekommendationer.
Vi har intensifierat vår synlighet på sociala medier och aktivt
deltagit i samtal med regionen, staden, Röhsska muséet och
andra föreningar inom området för att bidra till en starkare
och hållbar region genom god design.
Fokus har legat på att genom olika aktiviteter, nätverkande
och digital närvaro stärka formområdet i Väst och lyfta det
nationellt och internationellt.

Årets FORMVISARE
Tack vare att Svensk Form Väst har verksamhetsstöd från Västra
Götalandsregionens kulturnämnd kunde vi i år igen dela ut 5
Formvisare (utställningsbidrag) på sammanlagt 100 000 SEK, (5 x
20 000) riktat till formgivare som vill ställa ut utomlands för att
stärka det Västsvenska formområdet internationellt.
Det gick till:
Emelie Röndahl
Cecilia Eduards
Camilla Boström
Karin Roy Andersson
Ellen Dynebrink, Emma Hasselblad och Lotta Grimborg
I samband med Formvisare-utdelningen den 27 februari hade vi ett
välbesökt event på Föreningsgatan 2, med föreläsningar av de fem
formvisarna med mingel efteråt.

Camilla Boström är en konstnär och
designer som rör sig elegant mellan olika
uttryck och rum, offentliga såväl som
privata. Det blir muralmålningar, mönster,
scenkostym, illustration och grafisk design. I
början fokuserade hon mycket på
mönsterdesign, med åren har hon gått mer
mot det unika konstnärliga uttrycket,
muralmåleri. Med ett stort mod har hon
utvecklat en personlig stil. Och fortfarande
är hon öppen för växelbruk mellan design
och konst och det är en egenskap vi vill
premiera när hon nu packar väska för att
delta i Surtex i New York, världens största
mässa för mönster och grafisk design.

Emelie Röndahl har på ett spännande
sätt förnyat vävkonsten. Genom hennes
arbeten får vi lära oss om viktiga
ämnen, såsom våldet i den globala
textilindustrin och makten av Googlealgoritmer. Hon har i tidiga projekt
inkluderat vävare från hela världen och
skapat bestående intryck genom att
förena digital teknik med traditionellt
hantverk. På detta sätt utmanar hon
materialet och fördomar om
konsthantverk och textil. Emelies bilder
väcker tankar och tillför genom ett
sublimt och direkt sätt nya perspektiv
på tillvaron.

Cecilia Eduards är en förebild för hur
man genom god design kan jobba för
ett hållbart samhälle. Långsamt och
metodiskt har hon bygg sitt lilla
företag Eduards Accessories där hon
skapar hon produkter i naturläder som
bara blir vackrare med åren. Med stort
hållbarhetstänk kring design, material
och tillverkning (i Sverige) skapar hon
klassiska accessoarer, designade för
att tåla ögat slitage - länge! Vi ser med
glädje fram emot att även den
internationella marknaden nu kan få
ta del av Cecilias arbete.

Ellen Dynebrink, Emma Hasselblad och Lotta Grimborg
är tre textilkonstnärer, nyligen examinerade från HDK, som
vars arbeten ofta tar sin utgångspunkt i frågor och
forskning kring klass och feminism. Nu ska de visa ett
gemensamt verk på galleri FERi i Budapest. Ellen, Emma
och Lottas vilja att hjälpa och stötta varandra i en
gemensam satsning visar på en ljus framtid för ett starkare
arbetsklimat för kreatörer. De använder sina konstnärskap
för att belysa viktiga frågor om förväntningar och lärda
uppfattningar om vad textilkonst är. Och de vill skapa en
dialog med sina samtida och historiska medsystrar. Det är
ambitioner vi gärna uppmuntrar!

Karin Roy Andersson visar hur man på ett spännande
och kreativt sätt kan förhålla sig till hållbarhet genom
att använda återvunna material för att skapa exklusiva
smycken. Hon vänder på begrepp om vad som
egentligen har ett värde. Är det ”dyra” ädelstenar och
guld eller är det det konstnärliga arbetet? Hon lyfter
frågor runt vad i vår samtid som kommer att sparas
och i vilken skepnad de kommer att föras till
framtiden? Vi ser också med glädje på Karins arbete
med galleri Four i Göteborg. Så har hon m fl skapat en
viktig plattform för ett internationellt smyckesnätverk.
Ett nätverk som nu, med utställningen i Sydkorea,
kommer att ytterligare stärkas.

VERNISSAGE OCH UTSTÄLLNING MED SWEDES
Förra årets Formvisare Cecilia Petterson,
ställde tillsammans med årets Formvisare Camilla
Boström och Anette Carlsson Moberg ut sina mönster
på SURTEX show i New York, 2 – 5 februari.
Den 10 - 12 mars byggdes utställningen upp igen, denna
gång hos oss på Föreningsgatan 2 och vi kunde visa
deras arbetet för bransch och allmänhet här i väst.

Vernissage och utställning med Swedes

FÖRELÄSNING MED SWEDES
Förutom en fantastisk utställning - en inspirerande mönsterexplosion, fick vi lyssna till
formgivarnas arbetsprocess och önskan att arbeta i global kontext.
Efter presentationen, var det samtal kring mönsterformgivning och mönsterformgivarens roll,
framgångsfaktorer och utmaningar.

UNG SVENSK FORM
En av höstens stora höjdpunkter var att Ung Svensk Form 2020 visades på Röhsska museet den 3 okt – 1 nov.
Svensk Form Väst, tillsammans med moderföreningen och projektledare för Ung Svensk Form, har arbetat länge och hårt för att
få utställningen till Röhsska, så vi var väldigt glada för att utställning trots pandemin kunde visas för den västsvenska publiken.
Utställningen var i särklass och gjordes sig extra fin i Röhsskas lokaler.

Ung Svensk Forms syfte är lyfta fram och
premiera unga formgivare och visa det senaste
och mest nyskapande inom svensk formgivning.
Flera västsvenska formutövare var utvalda i årets
omgång. En initierad jury gör urvalet och de
premierade deltar sedan i en turnerande
utställning i Sverige och internationellt. Till USF
2020 skickades över 400 bidrag in, varav 25
valdes ut till utställningen.

UNG SVENSK FORM
Svensk Form Väst arrangerade på och i samarbete med
Röhsska en specialvisning av utställningen för våra
medlemmar och bjöd in till föreläsning med Julia Olanders
och Gustaf Helsing, två av årets utställare.
Olanders och Helsing är uppvuxna i Göteborg, nu
verksamma i Stockholm. Båda jobbar nyskapande och
innovativt med traditionella objekt. De utmanar våra
normer vad som betraktas vara fint och fult, normer kring
våra kroppar, könsidentiteter, nostalgi och skam.

GUSTAF HELSING - Ängsliga mattor
Gustaf har vävt tvetydiga mattor utifrån ängslighet
som någonting eftersträvansvärt. Om nostalgi,
hastighet, funktion och maskulinitet. I polypropylen,
bomullstrasor, sisal och ull. Mattor som är stora för
att de ska ta plats, men som skäms för det!

UNG SVENSK FORM

JULIA OLANDERS - Mellanting
Mellanting är vaser i betong, gips och fogskum. Dessa gömda
byggmaterial är gjutna i sydda tygformer som sen avlägsnas.
Genom att jobba med dualiteter utmanas betraktaren se på det
som omger oss: normerna kring våra kroppar, materialen,
rummen och könen.

ÅRETS FORMBÄRARE
Den 6 oktober utnämnde vi årets Formbärare i Väst,
Maria Erixon Levin / Nudie med motiveringen:
Nudie med Maria Erixon Levin i spetsen är genom
deras långsiktiga fokus på hållbarhet i alla led en
förebild för Svensk design. Ingen kan längre blunda
för ett hållbart/cirkulärt tänkande. Nudie har haft
det som ambition redan från starten. De bevisar att
det är praktiskt möjligt att genomföra och är
ledande som det mest hållbara jeansföretaget.

Stipendieutdelningen fick i år ske i liten grupp.
Styrelsen tillsammans med stipendiaten firade
utmärkelsen och samtidigt Svensk Forms 175
årsdag på restaurang Le Comptoir.

GBG FORM 2021
I samband med Göteborgs 400 års jubileum 2021 planerade Göteborg & Co en
tävling för att ta fram jubileumsprodukter 2021. Huvudmålet var att lyfta fram
stadens verksamma kreatörer, designers, formgivare och konsthantverkare
samt att skapa en unik produkt med konstnärlig höjd som stärker Göteborg
som form- och designstad. Produkterna kommer bland annat säljas på
Turistbyrån i Göteborg och ställas ut på Röhsska museet.

Elsa Boman - RÄKAN

Elisabeth Dunker & Ulrika E. Engberg - VARMA GÖTEBORG

Svensk Form Väst var med i det konstnärliga rådet och jobbade nära och aktivt
med projektledaren Jessica Winnberg med rådgivning, utformning av
konceptet i allt från tävlingskriterier, innehåll, ansökningsförfarande, juryarbete
mm. Den 2 december presenterades vinnarna: Elsa Boman, Elisabeth Dunker &
Ulrika E. Engberg och Catrin Blomqvist & Therese Stråhle

Catrin Blomqvist & Therese Stråhle - EN PLATS FÖR ALLA

FRAMTID VÄST
För att fira Svensk Forms jubileumsår hade vi planerat att göra en utställning med arbeten genomförda av
studenter och forskare från region väst på tema hållbarhet, men pga av Covid-19 var detta tvunget att
ställas in. Vi uppmärksammade arbetet av forskare Lena Berglin genom en film som vi spred via våra
digitala kanaler. Länk till filmen på YouTube.
Vi har också intervjuat och filmat studenter från HDK med arbeten fokus på hållbarhet.
Dessa kommer att läggas ut digitalt framöver.

I syfte att sprida Västsvensk design nationellt.
Svensk Form Väst gav bidrag till HDK Stenebys studenter för transport och resor i samband med
utställningen BEYOND TIME på Form/DesignCenter i Malmö, den 16.10.20 – 29.11.20
Om utställningen:
Åldrande är inte något som bara händer de gamla: det är en konstant process. Det märks inte från dag till annan,
men vi blir oundvikligen äldre.
Varför studera åldrandet? Vissa säger att eftersom befolkningen blir allt äldre behöver vi förbereda oss för
utmaningarna det medför. Andra påpekar att de äldre är lika värdefulla och intressanta för samhället som de yngre.
Utifrån dessa, och flera andra, aspekter har studenter från HDK Valand, Steneby, och Kobe Design University i
Japan utforskat åldrandet. I olika projekt har de fokuserat på hur möbler och objekt kan underlätta vardagen och
uppmuntra till aktivitet, både för friska äldre och de som lider av en demenssjukdom.

Utställare:
Kerstin Malmqvist – Around the table
Josephine Aspenrot – Flora
Lauranne Chapelle-Berry – Tell me a story
Samuel Norlind – Each of us
Hannes Blixt – Transcendence
David Blumberg – Daily routine as an elderly
Tsukiko Fukui – Pochi
Satsuki Fujii – Memento
Riho Shimizu – Irotsumi
Yui Wakita – R x R
Yukiko Ohshima – Toton
Hikaru Sakamotot – On stage

Bild från https://www.formdesigncenter.com/utstallningar/beyond-time/

SOCIALA MEDIER
Pga Covid-19 blev vi tvungna att förändra verksamheten för att
kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har lagt
extra mycket arbete på vår synlighet på sociala medier och använt
dessa till att sprida inspiration och kunskap om formområdet. Vi har
varvat rena inspirationsbilder med besök på intressanta platser,
intervjuer av våra Formvisare och andra intressanta kreatörer.
Exempel på frågeställningar:
•

•

•

Svensk Form Väst frågar årets Formvisare-stipendiater hur
Corona-krisen påverkat deras arbete:
Svensk Form Väst frågar lokala kreatörer hur Corona-krisen
påverkat deras arbete:
Vilka värden tycker vi är viktiga för vår bostad? Svensk Form Väst
besöker icke normativa hem i Göteborg för att belysa denna fråga.

SOCIALA MEDIER

Vilka värden tycker vi är viktiga för vår bostad? Svensk
Form Väst besöker icke normativa hem i Göteborg för att
belysa denna fråga.
” - Jag heter Sara, och jag bor i ett av husen i
Gathenhielmska Reservatet – i hjärtat av 1700-talets
Majorna. Mitt boende handlar om så mycket mer än att
bara leva och bo – jag vill bevara och förvalta en känsla i
mitt hus, och jag vill förmedla det till andra. Bjuda in och
öppna upp för skapande och möten. Jag fascineras av
värdet i hemmet, vad som gör en bostad till ett hem, och
vad ger ett värde till ett hem? Att bo i ett kulturhus tänker
jag handlar om att fylla det med en meningsfullhet, en
genuinitet, men också att hålla en bra balansgång mellan
museum och bostad där man ska leva. I det stora och i det
lilla. Är det värt att behålla en låg diskbänk för det genuinas
skull, även om ryggen knakar varje gång man diskar? Är
det värt att köpa en 300 år gammal kaﬀekvarn som är
vacker som ett smycke på vedspisen, om den inte riktigt
fungerar?
Balansen, och det vackra i gestaltandet, det är sådant jag
går igång på.”
Läs mer om Saras arbete på @majtosen
SOCIALA MEDIER

SOCIALA MEDIER

Fix av lokalen på Föreningsgatan 2

SPOK Västra Götaland
Vi gjorde under mars en ny ansökan om SPOK (samtida
produktion och konsumtion). SPOK är en digital plattform för
produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om
lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri.
Svensk Form Väst och Artifex/Dacapo Mariestad fick beviljat
medel för att tillsammans med Förvaltningen för
Kulturutveckling driva SPOK Västra Götaland med start den 1
oktober 2020. Huvudfinansiär är Västra Götalandsregionen.
Anna Elzer Oscarson och Matilda Lindvall är projektledare.
Boel Hermansson från Svensk Form Väst är med i styrgruppen.
Vi har som mål att den sista september 2021 ha 60
tillverkningsföretag med på sidan och ha startat igång 5
matchningsprojekt.
Idag är 30 företag listade på SPOK Västra Götaland och
matchningarna kommer att sätta igång de närmsta veckorna.

PROJEKT

ADA
ADA som har drivits av Business region, ombildades den 16 januari 2020 till en medlemsorganisation.
Medlemmarna består av näringsliv och civilsamhälle inom de kreativa näringarna.
Svensk Form Väst har en central roll som både medlem och genom Anna Elzer Oscarson som är vice ordförande.
ADA främjar kreativa näringar, framförallt i Västra Götaland och jobbar för kreatörer inom främst arkitektur,
design, film, foto, illustration, konsthantverk, mode, kommunikation och slöjd. Styrelsen utgörs av: Anna Elzer
Oscarson (vice ordf Svensk Form Väst), Terese William (Konsthantverkscentrum), Jacob Sahlqvist (White),
Karolina Westenhof (Illustratörscentrum), Mattias Gunneflo (SAVG), Git Guldare (Textile Fashion Center) och
Rasmus Heyman (Business Region Göteborg). HDK-Valand har en viktig roll genom Ulf Dalnäs i valberedningen
för föreningen.
Under 2020 har fokus med arbetet i ADA legat på att skapa en fysisk plats för formområdet i väst.
HDK - Dynamo Väst
Vi har deltagit i samtal och rådslag kring HDK-Valands tankar och planer kring Gestaltad livsmiljö i regionen med
namnet Dynamo Väst - ett västsvenskt Bauhaus.
Utbildningsstipendier VGR (Corona)
Kulturnämnden fattade beslut om ett antal åtgärder utifrån sviterna av Covid-19. Ett av besluten var att utlysa
100 utbildningsstipendier om 17 000 kr vardera (skattefritt) till konstnärer och kulturutövare i Västra Götaland.
För att så stor del som möjligt av beloppet skulle nå utövarna och genom den kunskap och närhet till fältet som
centrumbildningarna besitter, bad Västra Götalandsregionen centrumbildningarna (inkl Svensk Form Väst) om
hjälp att ta fram förslag på stipendiater. Kulturnämnden fattade sedan det slutgiltiga beslutet om stipendiater
utifrån centrumbildningarnas förslag. Vi hjälpte självklart till med detta arbete.
ÖVRIGT

STYRELSEN
Styrelsen har från förra årsmötet bestått av: Anna Elzer Oscarson (ordf och verksamhetsledare), Dennis Kanter
(sekr), Lena Berglin (kassör), Afra Noubarzadeh, Boel Hermansson och Elsa Boman (ansvarig sociala medier).
Martin Nyberg Inostroza var med i styrelsen fram till 20-09-14 då han avgick pga studier i Stockholm.
• Vi haft 11 styrelsemöten under året.
Resor och möten
• Anna har deltagit i flera möten på Västra Götalandsregionens kultursekretariat som representant
för vår förening, som en del i vårt kulturstrategiska uppdrag.
• Styrelsen har varit representerad på de regionala föreningsmötena som moderföreningen har.
•

Representanter från styrelsen besökte och bevakade Formex och Stockholm
Design Week.

•

Två av regionalföreningarna är på rullande schema, två år i taget representerade riksförenings
styrelse. 2019 -2021 är det Svensk Form Västs tur och Anna Elzer Oscarson blev utvald som
representant för Väst och närvarade vid riksföreningens styrelsemöten under året. Detta
tillsammans med annat arbete har gett gott resultat i vår önskan att få en djupare och tätare
relation med moderföreningen i syfte att stärka vår regions roll nationellt.

Marknadsföring
Alla aktiviteter har marknadsförts till medlemmarna via mailutskick och på en öppen Facebooksida samt
Instagram där vi också, gett tips på annat som händer och som rör vårt område. Allt för att, enligt vårt
uppdrag från regionen, marknadsföra västsvensk design och västsvenska designers.

Ny styrelseledamot 2021
Eric Dahl Palmér är Art Director i Göteborg som
specialiserar på formgivning av visuella identiteter,
utställningar och böcker. Efter sin masterexamen från
HDK 2013 har han drivit egen designstudio, både
enskilt och under namnet Studio Moss. Eric har
tilldelats Svensk bokkonst vid tre tillfällen samt guld i
Kolla! av Svenska tecknare och kycklingstipendiet
från Sveriges Kommunikationsbyråer.
Eric var en av initiativtagarna till Fotobok Gbg, en
fotoboksfestival i Göteborg under åren 2015–2018.
www.ericpalmer.se

