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Den 8-l I oktober 2009 deltog jag i seminariet "Speed" som arrangerades av Think Tank: A
European Initiative for the Applied Arts, ett ndtverk for skribenter som jag var med och
grundade hr 2004 och som m&l att hdja nivin pi den kritiska och teoretiska diskussionen om
konsthantverk. Det flrliga seminariet iigde rum i staden Gmunden i Osterrike. Denna stad har
sedan starten 20M stottat niitverket bland annat genom att varje 6r ge oss fri tillging till
konferenslokaler. Vid sidan av det egentliga seminarieprogrammet blev vi i 8r bjudna pi
middag med borgmlstaren och bescikte iiven det privata Galerie 422,ettav Ostenikes friimsta
gallerier for samtida mileri.

I trets seminarium deltog nio skribenter frin itta olika europeiska liinder. Temat var "speed"
(hastighet) och varje deltagare hill fciredrag som tog upp en rad olika aspekter av hur konst-
hantverket forhiller sig till begrepp som hastighet, fart och acceleration. Varje fciredrag
foljdes av diskussioner. Minga av oss berorde det faktum att hantverk iinda sedan 1800-talet
har betraktas som en lingsam produktionsform, trots aff minga hantverksprocesser faktiskt [r
snabba. I dagens allmiinkulturella diskussion ffrr hantverket ofta spela rollen av en antites till
det som iir fririinderligt och oforutsfigbart, nigon som minga av seminariedeltagarna
kritiserade med hiinvisning till att denna bild skymmer det faktum att ocksi hantverket
stiindigt befinner sig i for[ndring. Nationella skillnader kring synen pi konsthantverkets
forhflllande till design och teknologi tillhorde ocksi de iimnen som blev f<iremil for debatt.
Diskussionerna var livliga och gav mig minga uppslag till kommande skrivande i dmnet.

I samband med seminariet anordnade ndtverket en liten samlingsutstiillning med europeiskt
konsthantverk. Arets utstdllning visades i Kammerhofgalerie, staden Gmundens keramik- och
kulturhistoriska museum. I samarbete med tyska Handwerkskammer ftir Mtinchen und
Oberbayern kommer utstdllningen ocksi att visas pi Internationale Handwerksmesse i
Miinchen i mars 2010.

Ovriga deltagare i irets seminarium var Dr. Glenn Adamson (Storbritannien), Dr. Peter
Assman (Osterrike), frilansskribent Liesbeth den Besten (Holland), chefredaktor Gabi Dewald
(tyskland), frilansskri bent Mdnica Gaspar (Spanien/Schwei z), smyckekonstniir och
frilansskribent Benjamin Lignel (Frankrike), professor Edmund de Waal (UK) och professor
Jorunn Veiteberg (Norge). Alla deltagare iir aktiva pi den internationella scenen som
skribenter i tidnin gar, tidskrifter, utstdllni ngskataloger och bocker.


