SLÖJDENS NYA RUM –
ETT KUNSKAPSSEMINARIUM OM SLÖJDENS ROLL I SAMVERKANSMODELLEN
Onsdagen den 21 november 2018, kl 10 - 15
Nämnden för hemslöjdsfrågor, Västgötagatan 5, Stockholm
Nämnden för hemslöjdsfrågor bjuder in regionala kulturchefer, tjänstepersoner
och aktörer på hemslöjdsområdet till en dag om slöjd.
Programmet startar klockan 10, för alla fikasugna dukar vi upp kaffe och smörgås
från 9.30.

Program
9.30

Kaffe och smörgås

11.30

Vad är slöjd?
Hemslöjd, slöjd, hantverk, konsthantverk,
görande, pyssel… orden är många och ger
olika associationer som har gemensamt att de
springer ur samma drivkraft! Benny Marcel,
direktör Nordisk Kulturfond, arbetar med att
bredda perspektiven och ger en samtida bild.

12.00

Lättare lunch

13.00

Sund nationalism?
Begreppet hemslöjd är den smalaste och mest
traditionella delen av det handgjorda skapandet
vilket skapar intresse bland olika samhällsgrupper. Folkdräkt har idag blivit en stark
identitetspolitisk kulturmarkör. Föreläser gör
Dan Korn, etnolog och författare till Kalle
Anka på kräftskiva.

13.45

Slöjdens rum?
Slöjden engagerar personer ur alla åldrar, ur
alla samhällsklasser men till skillnad från
andra kulturyttringar saknas ofta en självklar
mötesplats. Länshemslöjdskonsulent Felix
Wink pratar om slöjdens flexibilitet och vidgar
slöjdbegreppet

14.15

Slöjd som kunskaps- och kulturområde i en
samtida och framtida kontext
Friedrike Roedenbeck - kanslichef Nämnden
för hemslöjdsfrågor, Kent Johansson – ordförande i Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund, Helena Hansson - doktorand design HDK Göteborgs Universitet samt Gunilla
Kindstrand - journalist samtalar om slöjd.

10.00 Väkomna och varför är vi här?
Friedrike Roedenbeck, Nämnden för
hemslöjdsfrågors kanslichef hälsar tillsammans med journalisten Gunilla Kindstrand
välkomna.

10.15 Kultur - för vem då?
Myndigheten för Kulturanalys rapport Rummet
av kultur- och medievanor i Sverige 2015 signalerar en allt mer polariserad kulturkonsumtion – samtidigt visar SOM undersökningen
Slöjd och hantverk, vanor och värderingar
2012–2017 att det handgjorda skapandet
sticker ut. Gunilla Kindstrand samtalar
med Sverker Härd, direktör Myndigheten
för kulturanalys, om vem som tar del av
kulturen.

10.45 Slöjd och hälsa!
Det händer någonting när människor samlas
och skapar i grupp, skapandet leder ofta till
intressanta samtal. Gunilla Kindstrand leder
ett panelsamtal om korrelaten mellan handen
och hjärnan ur ett slöjdperspektiv.
Niclas Flink, initiativtagare och projektledare till Hemslöjd Humaniora, lyfter slöjdens
starka koppling till välbefinnande.
Maria Lantz, rektor vid Konstfack, menar
att slöjden är ett filosofiskt ämne som skapar
förutsättningar för innovations- och hållbarhetstänkande.
Kalle Forss, hemslöjdskonsulent med stort
intresse för material.

15.00- Mingel
15.30

