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En annan landsbygd

En utställning om den gestaltade 
livsmiljön på landsbygden.

Detta är inte en utställning om en annan 
landsbygd, utan om flera olika landsbygder. 
Här visas platser där det pågår en mångfald 
av utvecklingsprojekt som får verksamheter 
och bostäder att växa fram. Det på initiativ 
från grupper som tillsammans skapar 
ett hållbart, kreativt och socialt liv i sin 
bygd. Dagens landsbygd låter sig inte 
enkelt definieras utan träder fram som en 
mångfacetterad miljö där varje plats är unik 
och har särskilda förutsättningar.

Utställningen vill skapa förståelse för hur, 
och med vilka medel och resultat, man kan 
arbeta med lokal planering och utveckling. 
Samtidigt väcker den frågor om vilka 
skyldigheter staten och dess invånare har 
gentemot varandra? Vad kan förväntas 
ingå i det ömsesidiga samhällskontraktet 
i framtiden? Länge har staden setts som 
måttstock och norm för hållbar utveckling. 
Kan det istället finnas lokala lösningar som 
ger svar på globala problem?

Utställningen är producerad av Rian 
designmuseum i samarbete med arkitekten 
Angelica Åkerman, med stöd från ARQ – 
Stiftelsen för arkitekturforskning. 

Medverkande

Egnahemsfabriken på Tjörn, R:ekobyn i 
Röstånga, Hogslätts Vänboende i Bottna, 
Chalmers Arkitektur, Byns-DNA i Kvarnvik 
samt Väveriet och Småhusbyn i Uddebo.

Innehåll

Introduktion, tidslinje, 6 vikväggar med 
tillhörande bord för material från de 
medverkande, samt bildspel. Förslag på 
lokal interaktiv karta. 

Grafisk form:  
Amanda Berglund och Erik Kirtley

Fotografi:  
Sara Gust och Per Pixel Petersson

Turné

Utställningen finns tillgänglig efter 26 april 
2020 och är flexibel för olika typer av rum. 

Yta: 50-100 kvm alt. 150-200 kvm 
Höjd: 220 cm

Kostnad

I utställningshyran på 25 000 kr ingår första 
transporten till utställningsplatsen. Varje 
utställningsplats ansvarar för försäkring och 
frakt till nästkommande utställningsplats 
alternativt tillbaka till Rian designmuseum.

Kontakt

Helena Hertov 
Designcurator, Rian designmuseum 
 
Direkt: 0346-88 50 69 
E-post: helena.nilsson-hertov@falkenberg.se
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Utställningen kan anpassas för olika rum 
och visas i en mindre alternativt större 
version. Utställningshyran är densamma 
oavsett alternativ.

Utställning alternativ 1

Innehåll: 
• Introduktion + tidslinje 
• 6 vikväggar om medverkande exemplen
 
Yta: minst 50 kvm

Utställning alternativ 2

Innehåll:
• Introduktion + tidslinje 
•  6 vikväggar om medverkande exemplen
• 6 bord om medverkande exemplen
Yta: minst 150 kvm

Övrigt

• Bildspel
• Lokal karta för besökaren att kunna 

medverka i en kartläggning av lokala 
självorganiserade initiativ. Framtagning av 
lokal karta bekostas av utställaren.

Innehåll
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Introduktion + tidslinje

2 fristående skärmar, kan monteras som 
vikvägg.

Mått: H 220 cm x B 150 cm x D 5 cm

Material: träreglar, reboard och beslag

6 vikväggar för medverkande 
exemplen

Mått: H 220 cm x B 150 cm x D 10 cm

Material: träreglar, reboard, gångjärn och 
beslag

6 bordsskivor för medverkande 
exemplen

Mått: L 210 cm x B 140 cm x H 2 cm

Material: reboard

12 hopfällbara underreden

Mått: H 70 cm x B 100 cm x D 10 cm 

Material: träreglar och gångjärn 

Totalt försäkringsvärde= 50 000 SEK

Bildspel ↓

USB-sticka med foton av Sara Gust

Lokal karta →

Regional karta för besökaren att kunna 
medverka i en kartläggning av lokala 
självorganiserade initiativ.

Kartan tas fram i samarbete med Amanda 
& Erik, utställningens grafiska formgivare. 
Valfritt inslag som bekostas av utställaren 
själv.

Fasta delar
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Chalmers Arkitektur →

• 4 prototyper
• Informationsmaterial

Väveriet & Småhusbyn →

• 6 husmodeller
• Karta över Småhusbyn
• 4 stenar tillhörande ”Den magiska skogen”
• Bygghjälm
• Mugg
• Prov på tyg formgivet av Lasse Åberg  

för Stockholms kollektivtrafik
• 6 tygprover
• Avklippta spik
• Informationsmaterial

Föremål 
på borden
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R:ekobyn →

• Modell
• Biokol i burk
• Boken ”Many Voices One Song”
• Informationsmaterial

Egnahemsfabriken →

• 9 inramade fotografier
• 2 foldrar
• Informationsmaterial
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Hogslätts Vänboende →

• Karta
• 10 husmarkörer
• Boken Bottna/Gerlesborg
• Informationsmaterial

Byns-DNA →

• 2 jackor
• 3 krokar
• Flagga
• Skylt med dikt om Hannäs-Kvarnvik
• Informationsmaterial
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Kontakt

Helena Hertov 
Designcurator, Rian designmuseum 
 
Direkt: 0346-88 50 69 
E-post: helena.nilsson-hertov@falkenberg.se


