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Utvalt i Skåne 2018 välkommen på
vernissage!
Den 14 juni klockan 16.00 öppnar dörrarna på Form/Design Center i
Malmö
Fokus på det handgjorda – det är temat för den återkommande
jurybedömda vandringsutställningen Utvalt - konsthantverk, slöjd och form i
Skåne2018.
Ansökan att delta i utställningen var öppen för alla som arbetar med
hantverksdrivet skapande och med handgjord form – i eget namn, själv
eller tillsammans med andra. Kravet är att de sökande har en koppling till
Skåne.
Tjugonio verk är utvalda av juryn
Urvalet är gjort. Nu är det dags för vernissage på Form/Design Center i
Malmö. Nära 250 bidrag har granskats av juryn bestående av Anne Elmdahl,
Matti Klenell och Agneta Linton (läs mer om juryn här).
29 verk valdes ut och representerar bredden hos utövarna i regionen.
Bakom verken står 37 deltagare – en del är kända namn, för andra är det
premiär i utställningssammanhang.
Verken spänner från klassiskt hantverk och slöjd, där teknisk skicklighet och
föremålens egna inneboende kvaliteter premierats, till nyskapande form

och teknik där både berättelser och omsorg om detaljer lyfts fram. Verken
präglas av nytänkande och ett stort hantverkskunnande.
"Det finns en höjd på objekten - vi noterar att tidsandan märks tydligt"
Juryn beskriver sitt arbete med att sätta samman utställningens innehåll:
- Vi är glada över den stora bredd av uttryck och material som vi mötte i
ansökningarna. Även över det stora intresse som finns att plocka upp äldre
hantverksmetoder samt att många av dagens utövare är så drivna och inte
väjer för svåra och tidskrävande moment. Det imponerade på oss att det
finns en höjd på de inlämnade objekten, den regionala begränsningen till
trots. Vi noterade även att tidsandan märks tydligt genom
hållbarhetsperspektivet. Många verk har inslag av återbrukat material,
spillbitar eller material hämtat från närmiljön.
--Vernissage med stipendieutdelning
När: 14 juni, klockan 16.00–19.00
Var: Form/Design Center, Lilla Torg 9, Malmö
Visning av utställningen: 15-17 juni, klockan 14.00
Seminarium: 16 augusti klockan 17.00–20.00
Under vernissagen presenteras vinnarna av projektets tre stipendier – 30 000
kronor vardera. Stipendiegivarna är Malmö Industriförening, Skånes
Hemslöjdsförbund och String Furniture AB.
Läs mer om projektet, utställningen, turnéplan och program på utvaltiskane.se
--Utvalt i Skåne 2018 är en jurybedömd vandringsutställning som arrangeras
för andra gången. Tre organisationer står bakom projektet;
Konsthantverkscentrum, Skånes Hemslöjdsförbund och Form/Design Center,
som samarbetar långsiktigt för att stärka området och inspirera dess
utövare.

Konsthantverkscentrum är en medlemsorganisation med syfte att stärka det
svenska konsthantverket, stödja yrkesverksamma inom fältet och öka
konsthantverkets synlighet nationellt och internationellt. Vi initierar och
arrangerar utställningar, nätverkträffar, seminarier, kurser och föreläsningar.
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