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Tillbaka till framtiden – vad kan samtidsdesignen
lära av allmogehantverket?
Kom och upptäck ornamenten på nytt och se kopplingarna mellan då och nu! Och för att
citera utställningsproducenten, Kulturnyheternas konst-och designkritiker Dennis Dahlqvist:
”Den som påstår att det var bättre förr blir ofta betraktad som ett slags bakåtsträvande
bromskloss. Men en hel del saker var faktiskt bättre förr. Under det senaste decenniet har
många av våra främsta unga designers till exempel börjat arbeta för hand igen precis som
allmogen. Men beröringspunkterna mellan den samtida designen och allmogens formgivning
är betydligt fler än så.”
Vad kan vi lära oss från dåtidens allmogeföremål och hur har det påverkat samtida
formgivning och design idag? Detta har Dennis Dahlqvist tidigare utvecklat på Österlens
museum i Simrishamn, där han fritt fått välja allmogeföremål ur samlingen. På åtta teman har
han sedan parat ihop dem med nutida design, som hämtat inspiration från äldre
hantverkstraditioner. Att levandegöra kulturarvet har varit en drivande tanke i utställningens
tillkomst.
När utställningen nu kommer till Falkenberg har den kompletterats med allmogeföremål med
halländskt ursprung. Tillsammans med de samtida formgivarnas kreativitet och lust vill
utställningen visa att det gamla är lika aktuellt och gångbart idag som igår.
Utställningens curator Dennis Dahlqvist menar att vårt eget kulturarv ger oss en rad lärdomar
och att vi kan lära oss viktiga saker av historien. Utställningens åtta teman fångar upp en rad
begrepp; som till exempel ornament, patina, andlighet och humor.
Ett annat tema i utställningen, ”Storytelling”, föddes som begrepp under 90-talet, men
artefakter som bär på en berättelse har funnits betydligt längre än så. I det gamla
bondesamhället använde man allt som oftast vardagsföremål som exempelvis stolar,
åkdynor och tallrikar för att förmedla en sedelärande historia eller berättelse.

Hållbarhet och DIY – do it yourself – är några av utställningens kanske mest aktuella teman.
Allmogen i det gamla bondesamhället var mästare på att hushålla med resurserna. De
återvann, lagade och hittade nya användningsområden för till exempel näver och halm.
Samtida exempel på ”recycling” är Annika Petterssons halsband av gamla möbeldelar och
Greta Nordins svepask i linoleum – ett återbruk av mattan från det egna köksgolvet.
Utställningsproducent: Dennis Dahlqvist
Kontakt för mer info om utställningsinnehåll och pressvisning:
Alexandra Serra, konsthandläggare, Falkenbergs museum – designmuseum
0346-88 55 27, alexandra.serra@falkenberg.se

Falkenbergs museum är ett kommunalt museum med inriktning design,
på uppdrag från Falkenbergs kommun och Region Halland.

