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Konceptdesign
Utställning på Nationalmuseum i Stockholm
28 april - 2 oktober 2005.
Utställningsarkitekt: arkitekt SIR/MSA Anna von Schewen.
Av Kerstin Persson

Under 1990-talets slut växte kritiken mot det då rådande och
internationellt uppmärksammade stilidealet, den rena, avskalade
nymodernismen. Debatten om "god smak" och makt tog fart.
Diskussionen om estetik, smakpoliser och tingens roll i våra liv har
stått på dagordningen sedan millennieskiftet.
Allt fler designers och konsthantverkare, framförallt i
stockholmstrakten, arbetar konceptuellt, ett förhållningssätt som
innebär ifrågasättande, undersökning och problemformulering, inte
minst av själva designbegreppet. En del av protesterna mot nittiotalets
design gällde att de folkliga uttrycken stängdes ute. Kritiken vände sig
mot sakligheten, funktionalismen, massproduktion.
Motreaktionen kan nu beskådas på Nationalmuseums utställning
Konceptdesign, där ett 50-tal designers visar sina konceptuella föremål
där idén bakom produkten är viktigast. Från Mats Theselius
morotsställ från 1996, till Kajsa Jagares "stol" som ligger utvikt som
en objektifierad kvinnokropp på golvet. Våldtagen? Mördad? Stol eller
konstföremål, vad gör skillnaden? Är det själva obrukbarheten som
förvandlar ett bruksföremål till ett konstobjekt?
Front lät ökenråttor gnaga på tapetrullar och hålen fick bli mönstret.
Frågan som ställs är vad som menas med design - och vem som är
designer.
En "älgradio" med dold funktion av Per B. Sundberg - en mer än tydlig
reaktion mot funkis.
Vackrare vardagsvara och Ellen Keys dröm om skönhet för alla är ett
minne blott. Här gäller titta, tänka, inte bruka. Att anamma de folkliga
uttrycken betyder nödvändigtvis inte att vara folklig. Tvärtom.
Jan Borchies överlevnadsjacka för hemlösa med plats för sprutor
utmanar. I bästa fall. Snattarplaggen av Björn Kjelltoft likaså.
Samhällskritiken finns där, utan gemensam ståndpunkt. Liksom faktiskt - humorn.
Utställningsarkitekten Anna von Schewen har ställt prylarna på stora
flak. Besökaren kan inte komma nära. Distansen bär ett budskap.
Var tid får sin protest. Lik och olik den som varit.
Men alltid intressant.
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Sidansvarig: Bengt Samuelsson.
Uppdaterad: 2005-05-24.

Kommentera...

eller fråga om något.

Prenumerera...
via e-post.

Skriv ut...

med högre kvalitet.

Sett, läst, hört:

Det finns ingen ideal lantperiod!

Lantbo 05 är ett svar på "drömmen om ett gott liv på landet" heter det
i ett officiellt pressmeddelande fr ån Katrineholms kommun.

Vetenskapsikon p å slingrande band

Albert Einstein "för hans upptäckt av..." Nobelmuseet Stockholms
Börshus, Stortorget, Gamla stan, Stockholm

Mångfald med industrialiserat

Industrialiserat byggande - hur påverkas arkitekterna och
arkitekturen? Seminarium arrangerat av Sveriges Arkitekter och
ArkitektService

Impulsiv ren ässansman

The Architecture of Per Friberg. Bok fr ån Arkitektur Förlag och
Arkitekturmuseet. Utställning på Arkitekturmuseet till den 28 augusti.

Protest i och mot tiden

Konceptdesign. Utställning på Nationalmuseum i Stockholm.

Högt, men hur?

Kan skyskrapor lösa Stockholms bostadsbrist? Dick Urban Vestbro,
Peter Elmlund m.fl.

Framtiden syns fr ån plan 5

Fiction Hotel. Utställning på Kulturhuset i Stockholm samt p å
www.fictionhotel.se

Elever bygger framtidens stad

Finalen i skoltävlingen Future City avgjord.

Arkitekten:

Läs Arkitekten p å nätet
Komplett artikelarkiv.

Redaktion

Arkitektens redaktion. Adress och medarbetare

Annonsera

Priser, utgivningsplan, annonsbokning m.m.

Prenumerera

Beställ en prenumeration på Arkitekten

Lösnummer
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Beställ enstaka nummer av Arkitekten

Läsarunders ökning

SKOP, Skandinavisk opinion ab, har p å uppdrag av tidningen
Arkitekten intervjuat cirka 400 av tidningens l äsare. Intervjuerna
gjordes per telefon i juni 2004.

Resultat av webbenk ät

Det här tycker läsarna om Arkitekten (sommaren 2003)

Debattera (genväg)

Skicka ett debattinlägg till Arkitekten.

In English (på engelska, genväg)

Information about advertising and subscription.

Annonser:

Nordform (extern)

- Markbeläggningar och parkmöbler i betong

Ljusa idéer - som vi ser det! (extern)

Ljus lockar människor, skapar trygghet och leder till
nyfikenhet. Retea har speciallistkompetens n är det
gäller att utnyttja ljusets m öjligheter i olika miljöer.

Canons nya storformatskrivare (extern)
gör dina idéer rättvisa

Trä- och ståldörrar från en leverant ör (extern)
Daloc har snygga dörrar för alla tillfällen, oavsett om
det krävs en säkerhetsdörr, en klassad trä- eller
ståldörr.

Bano AS (extern)

Vi erbjuder vår kompetens och kan hjälpa till med
att utarbeta kompletta inredningsförslag för alla
typer av badrum.

Concepts by Stigs Kakel (extern)

Utvalda kakel- och klinkerserier för arkitekter och
inredare. Precis som du vill ha det. Paketerat under
ett varumärke.

Arkitekternas Pensionskassa (extern)

- din egen försäkringsgivare. Trygghet med
engagemang.
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