SVENSK FORM VÄST
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Året har varit framgångsrikt med 20 utåtriktade aktiviteter inom olika designområden, många
i samarbete med viktiga aktörer i vår region. Av dessa har 5 varit studiebesök för medlemmar
på aktuella företag och platser under rubriken ”Måndag klockan 5.
Därutöver har vi arrangerat 7 föreläsningar – alla öppna, och några i samarbete med Röhsska
museet, HDK, Inredia och Trä och Teknikmässan. Vi har också arrangerat samtal om
modedesign och kopiering på Textilhögskolan i Borås och vi har erbjudit två visningar av
konst- och designutställningar i Göteborg.
Föreningen har också drivit två egna designprojekt, ”Moff- 5 formgivare mot offentlig miljö”
samt ”Design väst goes Tibro” under året .Och varit samarbetspart i ett tredje ”Ta i hand”
som drivs av Slöjd i Väst.
Vi har dessutom samarbetat med Ekocentrum och regionens miljösekretariat om en
informationsträff för designers gällande projektansökningar till nya utlysningar. Och vi har
samarbetat med ADA (Association for design & adverticing) om ett samtal i Göteborg om
design och kopiering. Samt varit avsändare till ett nyhetsbrev varje månad (som ADA
producerar) som listar aktiviteter runt konst, design och kreativa näringar i regionen.
Utöver dessa aktiviteter har vi utsett ”Årets Formbärare i väst” som blev Okidoki arkitekter.
Och vi har stöttat fem västsvenska formgivare, som på egen hand ställde ut i Milano 2014,
med ett utställningsstipendium på 4 000 kr var.
Den 26 september arrangerade vi FORM-festen tillsammans med Röhsska museet i samband
med bokmässan. FORM-redaktionen var på plats. Och sex författare till nya böcker om
design, arkitektur och mode presenterades under festliga former, mat och dryck. Fyra
bokförlag var också på plats med nya böcker om design och form. Allt på Röhsska muséet.
200 personer kom och kvällen blev mycket lyckad.
Styrelsen har haft 10 styrelsemöten, alla på Röhsska museet, som vi har haft ett mycket gott
samarbete med under året. Delar av styrelsen har också deltagit i riksföreningens årsmöte i
Umeå samt regionalföreningsmöten i Stockholm. Anna-Stina representerade föreningen under
Svensk Forms aktiviteter i Almedalen 2014 och rapporterade därifrån i ett utskick. Hon deltog
också i Stora Designdagen som arrangerades i Stockholm i riksföreningens regi den 26
november, med föreläsningar och vernissage för Design S och presentation av de nominerade
till Ung Svensk Form.
Alla våra aktiviteter har vi marknadsfört till medlemmarna via mailutskick och på en öppen
Facebooksida där vi också gett tips på annat som händer i regionen och som rör vårt område.
Svensk Form Väst verksamhet drivs med medel från riksföreningen Svensk Form, samt med
bidrag från Västra Götlandsregionens kulturnämnd i form av ett treårigt så kallat
”Kulturstrategiskt uppdrag” KUS, 2013-2015. Därutöver har vi speciellt sökt och beviljats
medel för finansiering av Tibro-projektet.

Här nedan listas våra aktiviteter under 2014 mer i detalj:
• Studiebesök - ”Måndag klockan fem”
24 nov
BESÖK PÅ NYRENOVERADE AUKTIONSVERKET
4 000 kvadratmeter kulturarena, krogar, brödbutik, takodling, gårdshäng …

en guidad visning av nyrenoverade Auktionsverket i Göteborg. Arkitekten Axel Robach, visar och
berättar tillsammans med sin kollega Isabella Eriksson som jobbat med inredningen.
20 okt
BESÖK PÅ TRE RESTAURANGER AV OKIDOKI
Ett av Göteborgs yngre arkitektkontor, OkiDoki, är aktuella i många sammanhang, och de gör
uppmärksammade inredningar – som de nyöppnade restaurangerna SK och TOSO (f d Fond) och Mr P
i Göteborg. Häng med och hör OkiDokis vd Fredrik Hansson berätta om arbetet.
15 sept
FILTER, OFFSIDE, HUNGER
Vi gör ett besök på redaktionen för tre uppmärksammade magasinen Offside, Filter och Hunger. Möt
Mattias Göransson en av grundarna, och Ola Carlson, AD på Filter, och hör dem berätta om tankarna
bakom de tre magasinen, både vad gäller innehåll och form.
14 april
MÖT ARKITEKTERNA BAKOM NYA STADSBIBLIOTEKET
På världsbokdagen den 23 april i år, invigs Göteborgs nya Stadsbibliotek. Då har det varit stängt i 18

månader efter mycket omfattande om- och nybyggnation. Häng med oss till Erséus kontor och
hör arkitekterna själva berätta om den långa resan som nu snart är till ända.
24 feb
INTERAKTIONSBYRÅN
Interaktionsbyrån är en av Göteborgs snabbast växande designbyråer. De sysslar med
interaktionsdesign, alltså omvandlar teknik till användarvänliga produkter. Volvo är en av dess
kunder. Företagets vd Joel Rozada tar emot och berättar mer.

• Föreläsningar
28 okt
HENRIK NYGREN – OM KONSTEN ATT FÖRPACKA
Henrik Nygren är grafisk designer/art director som sedan 1991 framgångsrikt driver sin egen
verksamhet i Stockholm. Kunderna är konst- och designmuseer, gallerier, bokförlag, fotografer,
arkitektkontor, design- och modeföretag m fl. I samarbete med Röhsska museet.
3 sept
TRÄ I DESIGN OCH ARKITEKTUR
Svensk Form Väst är partner i en heldag om trä på Svenska Mässan i Göteborg och mässan Trä och
Teknik. Hör Ikea tala om trä. Möt formgivaren Emma Olbers i en lunchföreläsning. Lyssna till vad
fyra nordiska arkitektkontor har att säga om trä och träarkitektur. Morten Lund, professor på Chalmers
är moderator.
19 maj
FEM FORMGIVARE OM MILANO
I år ger HDK en speciell kurs som tar sikte mot Milano 2015. Varför är Milano så hett? Fem
västsvenska formgivare som just ställt ut där, och som Svensk Form Väst stöttat; Markus Johansson,
Charlie Styrbjörn Nilsson, Pontus Ny, Jonas Forsman och Emil Bergqvist, berättar om sina
erfarenheter i ett lunchsamtal på HDK.
29 april
OM H&Ms DESIGNSAMARBETEN
Margareta van den Bosch är en nyckelperson bakom den svenska modekedjan H&Ms stora
framgångar. Hon var chefsdesigner 1986–2007 och arbetar idag som företagets kreativa rådgivare och
är fortfarande ansvarig för H&Ms modesamarbeten med internationella toppdesigners. Föredraget är
ett samarbete med Röhsska museet.

24 mars
MED INPUT PÅ VÄRLDSKULTURMUSEET
I ett samarbete med Input får du som medlem i Svensk Form Väst besöka Inputs möbelmässa på
Världskulturmuseet i Göteborg. Svensk Form Västs mönsterprojekt MOFF visas också på mässan och
de fem formgivarna i projektet berättar mer om det i en föreläsning kl 16.00.
25 februari
LINTON OM CORBUSIER
Johan Linton är civilingenjör, arkitekturhistoriker och formgivare. Han disputerade i december 2013
med avhandlingen Le Corbusier och Ville radieuse: Att skriva den moderna staden. Johan Linton ger
oss en inblick i Le Corbusiers radikala stadsbyggnadsteorier. Ett med Röhsska museet.

•Samtal, informationsmöte
6 nov
STÖLD, LÅN ELLER FLYTANDE IDÉER – VAR GÅR GRÄNSEN?
Ett frukostsamtal på MAQS Advokatbyrå i samarbete med ADA (Association for Design and
Advertising, en regional plattform för kreatörer). En namnkunnig panel talar om frågor runt kopiering
och designskydd; olika förhållningssätt, strategier, tips och juridiska råd. Det leds av Emma Fälth,
lärare vid Textilhögskolan i Borås och styrelseledamot i Svensk Form Väst.
9 juni
KREATIVA MILJÖPROJEKT SÖKES
Informationsmöte/workshop i samarbete med Ekocentrum och regionens miljösekretariat. Västra
Götalandsregionen har antagit en ny handlingsplan för ”Resurseffektiva och giftfria produkter och
tjänster. Därför är miljösekretariatet på jakt efter nya innovativa projektidéer, gärna samarbeten över
yrkes- och branschgränser. Designers är en åtråvärd målgrupp.
31 mars
SAMTAL OM UPPHOVSRÄTT INOM MODEDESIGN
Tillsammans med en prominent panel vill vi belysa frågor kring upphovsrätt, arv och mode. Med oss
har vi den designforskaren Stina Teilmann Lock, Stefanie Malmgren de Oliveira med en bakgrund hos
Balenciaga och Rune Petersson från immaterialrättsexperterna Brann. Emma Fälth, lärare på
Textilhögskolan och styrelseledamot i SFV är samtalsledare.

• Visningar
7 dec 
GÅ PÅ SKRÄCKROMANTISK VISNING PÅ KONSTMUSEET
Vi avslutar 2014 med en riktig rysare. Vi har bokat intendent Per Dahlström för en visning
av Skräckromantikens landskap, från Marcus Larsson till Goth på Konstmuseet i Göteborg.
18 mars
ÅRSMÖTE MED MODEVISNING
 svensk Form Västs årsmöte börjar kl 17.00. Därefter visar Röhsska museets nytillträdde chef Tom
Hedqvist utställningen Fashion Figures Faces, modeakvareller av Mats Gustafson.

• Projekt
MOFF - 5 MÖNSTERFORMGIVARE MOT OFFENTLIG MILJÖ
Moff är ett Mönsterprojekt mot offentlig miljö, som initierats och stöttats av Svensk Form Väst och
startade hösten 2013. Fem formgivare; Annika Nilsson, Cecilia Pettersson, Jenny Stefansdotter, Lidia
Blomgren och Sara Gullman visade egna mönster, digitaltryckta på golv-, vägg- och takmaterial. 4–8
feb visades projektet i Inredias monter på Stockholm Furniture Fair och presenterades av formgivarna
den 6 feb. Det visades också på Inputmässan i Göteborg, där formgivarna också gjorde en

presentation. Och på Inredia i Tibro 20 feb – 4 april. Därefter avslutades projektet.
DESIGN VÄST GOES TIBRO
är ett matchningsprojekt mellan fem yngre västsvenska designers och fem möbelföretag i
Tibroregionen: Sami Kallio - Stolfabriken, Anna Elzer Oscarson – Mölltorps gjuteri, Charlie Styrbjörn
Nilsson - Enströms, Rickard Stark Okidoki arkitekter - Paroc, samt Sigrid Strömgren – Lundbergs
möbler. Projektet drivs med medel från Västra Götalands regions kulturnämnd och
regionutvecklingsnämnd. Målet är att ta fram fem nya produkter. Resultatet ska ställas ut under
Designers Saturday i Oslo i september 2015. Projektet genomförs i samarbete med Inredia i Tibro. Ulf
Linder (SFV) och Magdalena Svedlund (SFV, Inredia) håller i projektet som startade upp 2014 och
fortsätter under 2015. Det finansieras av medel från Västra Götalands kulturnämnd och
regionutvecklingsnämnden.
TA I HAND
Svensk Form Väst har dessutom varit samarbetspart och Anna-Stina Linden Ivarsson har ingått i
styrgruppen för projektet ”Ta i hand” som drivs av Slöjd i Väst. Ett integrationsprojekt i Biskopsgården med målet att, genom slöjd och handarbete, skapa möten mellan människor,
samt identifiera olika typer av slöjdande bland boende i området. Projektet har haft sex öppna
handarbetsträffar på tre olika ställen i Biskopsgården. Resultatet mynnade i en utställning som visats
på Biskopsgårdens bibliotek och på Världskulturmuseet i februari 2015.

Övrigt
6 okt
FORMSLAGET - OKIDOKI ARKITKETER
Den 6 oktober 1845 grundades föreningen Svensk Form (hette då Svenska Slöjdföreningen). I varje
regionalförening firar vi födelsedagen genom att utse årets Formbärare; en person, organisation,
institution, företag eller företeelse – som arbetat lovvärt i Svensk Forms anda. 2013 valde vi KKV,
Konstnärernas Kollektiv verkstad i Göteborg. Vem får äran i år? Det presenterades den 6 oktober.
26 sept
FORM-FEST!
I samband med bokmässan ställde vi till med en hejdundrande FORM-FEST tillsammans med, och på
Röhsska museet. Vi bjöd på dryck, mingel och ”small talks” av sex aktuella författare – Annika Kvint,
Bo Bergström, Cooper & Gorfer, Elisabeth Dunker, Hedvig Hedqvist och Salka Hallström Bornold –
till nya böcker inom form- design- och arkitekturområdet. Dessutom kom FORM-redaktionen från
Stockholm.
30 juni – 2 juli
SVENSK FORM I ALMEDALEN
Anna-Stina Lindén Ivarsson deltog i Svensk Forms aktiviteter i Almedalen som genomfördes i
samarbete med Sveriges Arkitekter och Sveriges Designer m fl, Anna-Stina skrev en rapport därifrån
som mailades ut till Svensk Form Västs medlemmar och publicerades på FB-sidan.
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