
SKOLPROGRAM KALMAR KONSTMUSEUM

november 2017 – juni 2018

DESIGNARKIVET A–Ö
28/6 – 7/1

Ett urval av Sveriges mest namnkunniga formgivare och designers 
från Designarkivets samlingar

Frågor att arbeta kring kan vara: Kultur-, samhällshistoria, 
arbetsprocesser, samlande, arkivens betydelse 

Genom Designarkivets rika material får vi via några av Sveriges 
formgivare och designers göra en resa i vår samhälls- och kul-
turhistoria. Vad är en välfärdsstat, ett folkhem eller klassamhälle? 
Hur kommer design och formgivning in här? Om tanken, handen, 
skissen, förarbete, om att skapa produkter, process och slutresul-
tat och ett arkivs tillblivelse och betydelse. Mönster, tyger, skisser 
fyller rummet och ögonen av linjer, färger och kompositioner.



DET SPIRAR, DET GÄLLER LIVET
22/11 – 11/2

De välkända konstnärerna Raine Navin och Gunilla Skyttla 
avled båda 2016. Här ställer museet ut de verk som Kalmar 
konstförening fick motta i en donation enligt de båda 
konstnärernas testamenten. Verken vittnar om två konstnärskap 
med textilier som grund där allt var sammankopplat och 
kärleksfull humor blandades med största allvar. Vardags- och 
bruksföremål blev enkelt del av ett konstverk i en tillvaro där hela 
livet besjälats med konst och gränserna mellan vad som betraktas 
som konst och inte suddats ut.



DU HAR TVÅ KOR
2/12 – 28/1

Frågor att arbeta kring kan vara: Kolonialism, jordrättsfrågor, kon-
sumtion, stad och land, miljöfrågor, etik, identitet, nutid, tradition, 
feminism

Du har två kor samlar konstnärer från skilda delar av världen med 
utgångspunkt i djuret ko. Kon används både tematiskt och som 
material i utställningen, ibland uppstår måleriet direkt på kohudar 
och andra gånger är kon en utgångspunkt för att diskutera 
jordrättsfrågor. Vem har rätt att äga jord och bruka den? Och kan 
vi dela den mer rättvist framöver? Här samlas konstnärer från 
skilda delar av världen med utgångspunkt i kor. Kor lyfter även 
frågor om konsumtion, om mjölk, om identitet och identifikation. 
Det kontrasterar landsbygd och stad, historia och nutid, traditioner 
och tillhörighet.



MARKUS ÅKESSON
10/2 – 29/4

Nybrokonstnären Markus Åkesson skapade rubriker under 2017 
när hans verk ”Sleeping beauty” plockades ner från entrén i den 
skola som beställt verket. Debatten som följde belyste konstens 
kraft i samhället och hur mycket offentlig konst kan beröra. I 
utställningen på Kalmar konstmuseum kommer Markus Åkessons 
figurativa, poetiska oljemålningar i mörka färgskalor också förhålla 
sig till Kalmar konstmuseums rika samling.



LULLABIES
17/2 – 1/3

Konstnären Petri Saarikko deltog i Kalmar konstmuseums 
residencyprogram Bodycake under hösten 2016. Under sin tid i 
Mörbylånga kommun arbetade han bland annat med flyktingbarn, 
vilket resulterade i verket Lullabies.

Verket söker efter dagens drömmar. I en tid när vi surfar på inter-
net istället för att sjunga sånger eller berätta sagor vill Lullabies 
frambringa en vaggsång som kan låta hela världen få ro.



GIRLS, GIRLS, GIRLS
28/3 – 13/5

Julia Peirone 

Frågor att arbeta kring kan vara: identitet, att vara ung, könsroller, 
samtid
       
Sedan genombrottet på tidigt 2000-tal har fotokonstnären Julia
Peirone gått från klarhet till klarhet både i Sverige och interna-
tionellt. Hon arbetar med frågor kring identitet, ofta med fokus på 
unga kvinnor. I sin första separata museiutställning (som även 
visats på Göteborgs konstmuseum) tar Julia Peirone oss bort från 
vår tids självcentrerade sociala mediabilder och ger istället betrak-
taren ett möte med sig själv och verkligheten genom ett fotografi. 



ÖLANDS FOLKHÖGSKOLAS AVGÅNGSUTSTÄLLNING

12/5 – 27/5

Det säkraste vårtecknet i Kalmar är den årliga avgångsutställnin-
gen, varje gång med en ny grupp konstnärer från Ölands konstsko-
la II. 

Utställarna tacklar personliga och politiska ämnen genom nya 
skulpturala installationer, textilier, fotografi, video och målning.



TRANSFASHIONAL
26/5 – 

Frågor att arbeta kring kan vara: Kan konst och mode svara på 
brinnande sociala, ekonomiska, kulturella eller miljöfrågor? Kan de 
kanske till och med skapa nya tankesätt?
       
Transfashional utforskar skärningspunkten mellan konst och mode 
och hur konstnärer och designers engagerar sig i och bidrar till 
aktuella samhällsfrågor. 

De experimentella verken i utställningen, som ofta framställts 
genom samarbeten, överskrider gränser mellan genrer när 
konstnärer och designers skapar konceptuella och kritiska verk 
som understryker behovet av förändring både i produktions-
processer och sociala relationer. Verken som visas upp är mer än 
bara bärbara eller funktionella plagg, de kan ses som verktyg för 
reflektion, experimentering och självuttryck.

Utställningen har tidigare visats i olika format i London och 
Warsawa och är curerad av konsthistorikern Dobrila Denegri. 



Kalmar konstmuseum

För bokningar av visningar, ring 076 8100515  eller maila 
nathalie.marosan@kalmarkonstmuseum.se                                                                   

Designarkivet i Pukeberg, Nybro, hör till Kalmar konstmuseum och erb-
juder också visningar och workshops för grundskola och gymnasium

Designarkivets pedagog visar och berättar om formgivning och design 
av viktiga personer, kända och okända, som är en del av vårt kulturarv. 

För information och bokning kontakta inger.stjerna@designarkivet.se

Med reservation för mindre innehållsförändringar i utställningsbeskrivningarna.

Besök vår hemsida för aktuell information om vårt program och 
bilder från de aktuella utställningarna mm 

www.kalmarkonstmuseum.se                


