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Svensk Form firar 175 år
I år är det 175 år sedan världens äldsta designorganisation - Svensk Form grundades, då som Svenska Slöjdföreningen. Idag är föreningen
representerad på 13 platser i Sverige och ständigt efterfrågad som
samarbetspartner i designsatsningar utomlands. Firandet pågår hela första
veckan i oktober med bland annat invigning av utställningen Ung Svensk
Form på Röhsska museet i Göteborg.
Hade läget varit annorlunda hade vi bjudit in till stort mingel med fokus på
att träffas och fira 175 år som förening, men 2020 passar inte för den sortens
firande. Däremot är det fortfarande möjligt att uppmärksamma och ta del av:

3 oktober-1 november: Ung Svensk Form 2020 visas på Röhsska museet
Precis som vid föreningens 100-jubileum 1945 så arrangerar vi även i år en
utställning i Göteborg. Utställningen Bo bättre på Guldheden i Göteborg
invigdes den 17 augusti 1945 och var den största renodlade
bostadsutställning som dittills skapats i Sverige. I år presenterar vi vår
turnerande utställning Ung Svensk Form 2020 på Röhsska museet. Ung Svensk
Form visar vad som pågår på den unga designscenen i Sverige idag.
https://rohsska.se/ung-svensk-form-2020/Pressbilder Ung Svensk
Form: https://bit.ly/2RGTJeS

6 oktober: Formslaget firas i hela landet
Svensk Forms styrka har i alla tider varit att omedelbart ta sig an samtidens
utmaningar, idag med visionen Ett hållbart samhälle genom god design. Vi firar
vår 175-årsdag med Formslag simultant över hela landet, något som efter 8
år har blivit en stark tradition. Våra 13 regionalföreningar korar sina
Formbärare över hela landet för att manifestera designens kraft.

6 oktober: Jubileumsnummer av tidskriften Form
Det är inte bara Svensk Form som jubilerar under 2020 utan även tidskriften
Form som fyller 115 år. 1905 utgavs det första numret av ”Svenska
Slöjdföreningens Tidskrift – organ för konstindustri, hantverk och hemslöjd”
ut. 1932 fick tidskriften ett helt nytt format, ny typografi och ett nytt namn:
Form. Den 6 oktober kommer Forms jubileumsnummer ut, ett fullmatat
dubbelnummer som frossar i tidstypiska omslag, men också blickar framåt, till
exempel i intervjun med curatorn Mabel O Wilson, som skapat en utställning
på MoMa New York om samtida afroamerikansk arkitektur.
8 oktober: Svensk Forms stipendieutdelning
Vanligtvis brukar Svensk Forms årliga stipendieutdelning äga rum under
högtidliga former på föreningens årsmöte i maj. I år hölls årsmötet digitalt
och utdelningen flyttades till jubileumsveckan i oktober. Detta år delas inte
mindre än fyra stipendier ut i Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen, med
en begränsad publik.
Hela året: Svensk Forms historiska följetong
I vår designhistoriska följetong på Instagram och webb delar vi varje vecka
under 2020 med oss av föreningens enorma bildarkiv och spännande
berättelser. Visste du till exempel att Svenska Slöjdföreningen (Svensk Form)

drev ett designmuseum i Stockholm i slutet av 1800-talet? Eller att Svensk
Form och Konstfack har samma grundare och startpunkt? Läs mer här:
http://svenskform.se/175aravsvenskform/
Svensk Forms vd Mats Widbom finns tillgänglig för intervju om jubileet. För
bokning av intervju kontakta emma.olofsson@svenskform.se
Länk till fullständigt presskit

Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening för privatpersoner,
företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Föreningen
grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat
design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan
1905.

