
 
 
Utställningens titel: HÖG TID – slöjd och konsthantverk anno 2016 
Utställningsplatsen: JAMTLI, Östersund 
Utställningens varaktighet: 1 maj – 18 september 2016 
Budget : 150 tkr cirka 
Kontaktuppgifter: Jeanette Wahl (utställningsform), 063-150315, 070-5639512. 
 
 

Nu spricker löven ut och saven står högt. 

Det är tid att fläkta nävret. 

Liv flätas samman, nu blir dimensionerna fler. 

Laserstrålar, tuschlav, handtryck, glasyr. 

Ljuset i midsommarnatten, vi dricker vatten ur järn rika källor. 

Här dansar älvorna! 

Smeden formar glödande järn. 

Motorsåg, paljett, svartlera, kristall. 

Drejskivan snurrar i oändlighet. 

Maskor går i varandra, nålen lägger stygn till stygn. 

Begåvade händer skapar. 

På liv och död, för vardag och högtid. 

Nu är hög tid att visa upp dagens konsthantverk 

från Jämtland och Härjedalen! 

  

Keramik, broderi, smide, trådslöjd, knivmakeri, glasblåsning, tovning, smyckedesign, 
trähantverk, instrumentbygge, textildesign, möbelsnickeri … 
 
Föremål i en mängd tekniker skapade av 55 slöjdare och konsthantverkare från 
Jämtland och Härjedalen presenterades i utställningen Hög Tid . 
 
Med anledning av det internationella evenemanget UNESCO Creative Cities, som 
ägde rum i Östersund i september 2016, ville Jamtli i samarbete med 
Hemslöjdskonsulenterna i Region Jämtland Härjedalen sammanställa en utställning 
med aktuellt hantverk som producerats av regionens formgivare. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Vad är det man klyver, syr, täljer, spinner, väver och stickar just precis nu? , frågade 
vi oss. 
 
I utställningen finns inspiration från traditionellt hantverk sida vid sida med 
nyskapande uttryck och en stor spännvidd mellan form och funktion. 
Laserspraymålade fiskedrag och slöjdade fåglar skulpterade i ståltråd tillsammans 
med återbrukade textila material, virtuost formade keramikdraperier och 
experimetella glastekniker är bara några av alla uttryckssätt. Formmässigt en stor 
utmaning att sammanställa till en tillgänglig helhet. 
 
Trots mängden av skiftande material, stilar, former och uttryck fanns ändå en 
gemensam nämnare - inspirationen från den Jämtländska naturen.  
Därför skapades en upplevelsebaserad gestaltning som hämtade inslag från höstlika 
vandringsleder och vinterblånande fjällandskap, med den ständiga drömmen om 
sommaren som en hägring i det blå. De flesta objekten lämnades utan att stängas in i 
montrar och tonen i utställningen inbjöd till en stilla vandring där publiken förnöjt 
suckade - Åh! Ahh!  
 
För den vetgirige fanns förstås tillgänglig fakta och ett antal filmer där hantvekarna 
själva dokumenterat sin arbetsprocess visades. 
Utställningen fungerade både för den internationella publiken som var nyfikna på 
svenskt hantverk och för skolklasser med inriktning på form. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 



 





 
 
 

 



 
 
 



 


