Hantverksmöten. Tre utställningar på Öland arrangerade av

H A G L E RU M K O N S TRUM
1. Cilla Ramnek 2. Peter Dammand 3. Peter Dammand/Lars Fuhre
Haglerum Konstrum är Lars Fuhres och Johan Kilanders
galleriverksamhet i deras sommarhus, ritat av Johan och
uppfört 2016–, mittemellan Bredsättra by och Kapelludden
på östra sidan av Öland, i höjd med Borgholm/Köpingsvik.
Hantverksmöten är tre olika utställningar, två i samband med
Ölands Skördefest 2022, fredag 30 september – lördag
1 oktober och en veckan därefter i Ottenby.
1.
Cilla Ramnek bjuder in till samtal om och samarbeten
med stickning under rubriken ”Textil och tid”, på Haglerum
Konstrum, hemma hos Lars och Johan på Finnebackevägen 1,
fredag 30 september – lördag 1 oktober klockan 11 till 15.
Kom och sticka vidare på Cillas tjugo ofärdiga arbeten och ta
med egna! Cilla säger: ”Kom och hjälp mig, tillsammans ska
vi försöka förstå varför vi håller på. När det nu ändå inte blir
nåt. För vi är många har jag hört, med halvfärdiga arbeten
som ligger och lurar i hörnen.”

1. Haglerum Konstrum, Finnebackevägen 1.
Foto: Lars Fuhre

1. Cilla Ramnek bjuder in till samtal om stickning i Bredsättra.
Foto: Pia Ulin

2 och 3. Peter Moëll Dammand visar miniatyrklänningar.
Foto: Peter Dammand

3.
Peter Dammand och Lars Fuhre Åtta mil söderut i Ottenby,
i det av Jan Gezelius 1960 ritade Ottenby gamla fågelmuseum nära Långe Jan visar Peter Dammand och Lars Fuhre
projektet ”Från strå till klänning” veckan efter Skördefesten,
tisdag 4 till lördag 8 oktober, mellan klockan 11 och 15.
OBS DATUMEN! EJ UNDER SKÖRDEFESTEN!
3. Fågelmuseet på Ottenby
Foto: Lars Fuhre

3. Lars Fuhre har tillsammans med fotograf Pål Allan avbildat skyttlar.
Foto: Pål Allan

2.
Peter Dammand visar skisser i form av miniatyrklänningar
med inslag av tyger vävda på Bredsättra Hembygdsgård, ett
samarbete med Eva Jeanson, Inger Pärlsäter och Sonia
Larsson/Vävstugan Varpflätan. Fredag 30 september –
lördag 1 oktober klockan 11 till 17. Peter säger: ”Når jeg
skaber noget med mine hænder, så er jeg nok i mig selv.
Jeg er i materialet, mine hænders bevægelser forankrer mig
i nuet, her er jeg glad.”

Den gemensamma frågeställningen är: ”Vad händer om vi
kombinerar traditionella hantverksmaterial/tekniker med nya
konstnärliga sammanhang?”

Cilla Ramnek (f 1959) är konstnär, kreatör och författare,
utbildad på Konstfack, textila linjen. Hon är verksam huvudsakligen med konstnärliga gestaltningar för offentlig miljö,
utställningar och bokproduktion. Som exempel kan nämnas
arbetet med en av de nya tunnelbanestationerna i Stockholm,
ett vägghängt textilt verk till House of Sweden i Washington
och en temporär konstnärlig installation på Sergels torg, ’Flygande mattan’ under sommaren 2021. Ramnek är representerad bland annat på Statens Konstråd, Region Stockholm och
Nationalmuseum.
Instagram: cillaramnek
Peter Moëll Dammand (f 1969) är designer utbildad på
Danmarks Designskole (Mode) med en magisterexamen från
IT-universitet i design, kommunikation och medier. Han har
varit lärare på Royal Danish Academy och University College
Copenhagen (Textile design). Peter har utvecklat och implementerat kunskap om hållbarhet inom utbildnings-, textil- och
klädindustrin nationellt och internationellt, bland annat projekt
som bygger broar mellan konst, design och vetenskap. Som
produkt- och multimediadesigner arbetar han ofta med hybridprojekt. Han är permanent representerad på Designmuseum Danmark. Hans intresse för materialexperiment syns bl a i
ett verk av kopparväv ingjutet i återvunnet glas och ett annat
arbete i inkjet-printat miljöcertifierad ull.
www.dammand.dk
Lars Fuhre (f 1965) är grafisk formgivare utbildad på Beckmans Designhögskola. Han driver Fuhre Design AB sedan
2000 och arbetar som creative director med inriktning grafisk
form, mest bokdesign, för t ex Moderna museet, Dansmuseet, Nationalmuseum, Magasin 3, Liljevalchs, Millesgården, Hallwylska museet och Rizzoli New York. Han är vice
ordförande i Svenska Tecknare samt styrelseledamot i Svensk
Bokkonst, Marcel Proust-sällskapet och San Michele vänner. I
mer än 15 år har han undervisat på Beckmans Designhögskola och han var creative director för Orrefors i åtta år.
Delar av hans grafiska konstprojekt ”14 RED PRINTS” ingår i
Nationalmuseums designsamling.
Facebook: Lars Fuhre Design, Lars Fuhre
Instagram: fuhredesign och larsfuhre

Förhoppningen är att projektet under 2023 utvecklas i
samarbeten med hantverkare och konstnärer/formgivare på
Bornholm, Island och i Köpenhamn.

För mer information, kontakta Lars Fuhre, lars@fuhre.com,
070 431 47 04

Haglerum Konstrum finns på Facebook och Instagram. Dela
gärna Haglerum Konstrums evenemang och inlägg.

Stavåsen.

Tack till Nordisk Kulturfond (Opstart), Svensk-danska kulturfonden och Mia

