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Define/Refine 
South Sweden Critical Regionalism in a Globalised World

OPEN CALL 

Sveriges Arkitekter på Form/Design Center  
söker arkitektteam för medverkan i en utställning 
om regionalt förankrad, nyskapande arkitektur  
i södra Sverige (Halland, Småland, Skåne,  
Blekinge). Teamen ska ha erfarenhet och  
kompetens inom gestaltning och innovation. 

Sista dagen för ansökan: 15 januari 2020
Startmöte för utvalda team: 29 januari 2020
Arrangör: Sveriges Arkitekter på Form/Design 
Center
 
Kontakt/curator: gunilla.kronvall@arkitekt.se 

UTSTÄLLNINGEN 

Utställningen Define/Refine visas under hösten 
2020 i cirka sex veckor på Form/Design Center 
våning 2. Den består av fem till sju individuel-
la installationer med nyproducerade modeller, 
illustrationer, ritningar och texter. Dessa ska:

• tolka utställningens övergripande tema Kritisk 
Regionalism och landa i en specifik fråga att 
diskutera. Utställningen hanterar ett regionalt 
tänk och varje team väljer om de hanterar 
ett större geografiskt område, en viss land-
skapstyp, en arkitektur, en ort/plats eller exem-
pelvis en specifik regional natur- eller kultur-
kontext. Det finns stort utrymme för tolkning av 
det övergripande temat och en förhoppning att 
utställningen kommer erbjuda stor spännvidd 
mellan teamens varierade fördjupningar, 

• tydligt illustrera teamets research och presente-
rar fakta och kunskap i ord och bild, 

• inkludera internationella referensprojekt för 
att förankra den specifika frågan i en global 
kontext,

• visa gestaltade förslag på en arkitektur som är 
utvecklad från teamets research, en arkitektur 
i en eller flera valfria skalor, som är regionalt 
förankrad och som samtidigt bidrar till dis-
kussionen om en samtida arkitektur och vår 
regions framtid. Detta ska utgöra installationens 
mest framträdande del,

• genom hög nivå på arkitektonisk gestaltning 
säkerställa en utställning som blir både tydligt 
kommunicerad och inspirerande för besökare, 
allmänhet och bransch. 
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VI SÖKER: 

Team om 2–4 personer från minst två olika 
organisationer/företag. Minst hälften av 
personerna ska vara utbildade arkitekter, 
verksamma/boende i södra Sverige (Halland, 
Småland, Skåne, Blekinge) och medlemmar i 
Sveriges Arkitekter.   
 
Det är deltagande personer som kommer 
att presenteras på utställningen. De kontor/
organisationer som bidrar med deltagande 
personers tid och omkostnader kommer att lyftas 
fram som sponsorer av utställningen (loggor 
i utställning + i eventuell utställningskatalog + 
kundarrangemang i samband med utställningen).  
 
Teamens uppgift är att inom ramen för 
utställningens övergripande tema Kritisk 
Regionalism diskutera en fördjupad och specifik 
fråga, genom nyproducerade

• två fysiska modeller (minimum),

• tre illustrationer (minimum) i utställningskvalitet 
på ny arkitektur,

• bildmaterial som visar research och diskussion 
inom vald fråga, 

• stödjande texter.

Då utställningens övergripande tematik är bred 
önskar arrangör och curator bredd i diskussion 
och gestaltning. Därför kommer en diskussion att 
föras mellan curator och respektive team om det 
material som för utställningen bäst lyfter fram de-
ras fördjupade fråga och arkitektur samt storlek, 
antal, uttryck med mera. 

BAKGRUND 

Målet med utställningen Define/Refine är att skapa 
en diskussion om arkitekturens roll för en regions 
identitet. Vad är en arkitektur som växer lokalt ur 
sin naturliga och kulturella kontext? Hur kan den 
vara förankrad och ändå varierad och sökande, 
respektera historik och kontext och samtidigt vara 
utgångspunkt för innovation samt i sin gestaltning 
vara ett uttryck för sin samtid? 

Utställningen tar sin utgångspunkt i begreppet Kri-
tisk Regionalism. Det är användbart för att diskutera 
en regionalt förankrad innovativ arkitektur. Regio-
nalism innebär att man studerar och lär av sin spe-
cifika kontext, både den naturliga och den kulturel-
la. Att ha ett kritiskt förhållningssätt i regionalismen 
betyder att undvika ytlig kopiering och sentimentali-
tet för att istället söka en unik, framåtblickande och 
modern arkitektur; med känsla för plats. 
     
Parallellt med utvecklingen mot en global världs-
ordning och av en modernistisk internationell och 
ofta platslös arkitektur har det sedan mer än ett 
århundrade pågått rörelser inom teori och praktik 
som önskat förankra en arkitektur i sin regionala 
natur- och kulturkontext. Arkitekter och teoretiker 
såsom Ian McHarg, Liane Lefaivre + Alexander 
Tzonis, Kenneth Frampton och Susannah Hagan har 
erbjudit tanken att en regionalt förankrad arkitektur 
kan härbärgera både en plats historik, natur och 
kultur och samtidigt vara nyskapande. Arkitekten 
kan utifrån ett kritiskt förhållningssätt gestalta en 
samtidsarkitektur som är modern och unik; lokalt 
förankrad och samtidigt inkluderande mot ett glo-
balt sammanhang. Denna arkitektur kan ofta även 
driva en hållbarhetsagenda då den svarar mot en 
plats klimatförutsättningar, materialproduktion, soci-
ala liv eller annat. 

Arkitekten såväl som konstnären har, utifrån respekt 
för och kunskap om sin region, ett ansvar och en 
frihet att tolka, och bidra till förädlingen av, en 
regions särdrag och identitet. Genom Kritisk Regi-
onalism som förhållningssätt kan arkitektur skapas 
i en pågående förhandling om vad som definierar 
en plats, en förhandling mellan estetik, kultur och 
mänskligt liv, natur och hållbarhet och identitet – 
mellan historia, nutid och framtid.
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INLÄMNINGSKRAV

A4-PDF om max 15 MB
• En beskrivning av teamets sammansättning, 

max två sidor. Inkludera kontaktuppgifter och 
ange teamets kontaktperson/samordnare. 

• CV för deltagande personer, max två sidor per 
person

• Kort beskrivning av teamets fördjupade frågor 
+ ev referenser eller bakgrundsbeskrivning, 
totalt max tre sidor. 

• Kort beskrivning av på vilket sätt teamet vill ar-
beta för att skapa en installation med relevans 
för både den professionella diskussionen och 
för en allmänhet, max två sidor. 

Genom att skicka in en ansökan om att få delta i 
utställningen Define/Refine åtar sig medverkande 
personer och team, om de blir utvalda, att aktivt 
delta i möten samt att producera originalmateri-
al av utställningskvalitet och i tid enligt curators 
instruktioner. 

Ansökan skickas till gunilla.kronvall@arkitekt.se 
senast den 15 januari 2020.  

Urvalet av team sker genom en samlad bedöm-
ning vad gäller teamens sammansättning och 
vald tematik, samt för att få en bredd i frågor och 
innehåll i utställningen som helhet.  
 
Urval sker av: 

• Gunilla Kronvall, arkitekt RIBA II SAR/MSA, 
curator, verksamhetsansvarig, Sveriges Arkitek-
ter på Form/Design Center 

• Johanna Sjögren Duthy, innehållsansvarig, 
Form/Design Center

• Kenji Miyazu, arkitekt SAR/MSA, ledamot i 
Sveriges Arkitekters akademi för arkitektur och 
vd på Jaenecke arkitekter 

• Maria Kylin, landskapsarkitekt LAR/MSA, leda-
mot i Sveriges Arkitekters akademi för land-
skapsarkitektur samt lektor och AgrDr Alnarp.

TIDPLAN 2020 

Januari Besked om medverkan + startmöte   
 med alla team 

April Presentationer av research, möte med  
 alla team gemensamt

 Presentation av utställningsdesign 

Maj  Individuella möten med alla team 

Juni Allt material till utställningen   
 levereras till curator 

Augusti  Vernissage 

September Arkitekturdagarna i Malmö, 
 Define/Refine presenteras
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ROLLFÖRDELNING/ANSVAR/EKONOMI: 

Sveriges Arkitekter på Form/Design Center 
(arrangör och curator), står för utställningens 
övergripande tema och utställningsdesign såsom 
grafiskt arbete och utställningspodium/upphäng-
ning/belysning, för kommunikation och mark-
nadsföring såsom på webb, i tryckt material och 
i sociala medier, för eventuell utställningskatalog 
samt för samordning och projektledning.  
 
Sveriges Arkitekter på Form/Design Center åtar 
sig att finnas tillgänglig för dialog under arbetets 
gång genom möten där alla team kallas gemen-
samt och/eller individuellt samt att arbeta för god 
uppmärksamhet för deltagande team samt för 
utställningen som helhet.  
 
Sveriges Arkitekter på Form/Design Center åtar 
sig att synliggöra utställningen vid Arkitektur- 
dagarna i Malmö 2020. 

Deltagande team står för undersökande och dis-
kuterande arbete vad gäller deras valda fördjup-
ning samt produktion av och omkostnader för 
utställningsmaterial till deras specifika frågeställ-
ning och del av utställningen. 
 
Sveriges Arkitekter på Form/Design Center bidrar 
med upp till 7 500 kronor för verifierade material-
kostnader till varje team.
 
Deltagande team förbinder sig att i all kommu-
nikation rörande utställningen Define/Refine 
hänvisa till utställningens sammanhang såsom ar-
rangör och övergripande tema. Deltagande team 
förbinder sig att producera material av utställ-
ningskvalitet och i omfattning enligt detta Open 
Call samt enligt överenskommelse med curator.  
Avtal kring dessa frågor kommer skrivas efter val 
av medverkande team.  
 
Arrangör och curator har rätt att gemensamt 
besluta att utesluta team eller del av ett teams 
material från utställningen. Sådant beslut ska 
innehålla en motivering för uteslutande. 

OPEN CALL

RÄTTIGHETER  

ÄGANDE- OCH NYTTJANDERÄTT 
Sveriges Arkitekter innehar den materiella ägan-
derätten till utvalda förslag inom Open Call för 
utställningen Define/Refine. Förslagsställarna 
innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderät-
ten till sina förslag.  
 
Arrangörerna, Sveriges Arkitekter och Form/ 
Design Center, äger rätt att fritt publicera för- 
slagen i tryckt form och på internet i samband 
med kommunikation kring, och publicering av, 
utställningen Define/Refine samt inom övriga 
verksamheter inom förbudet utan särskild ersätt-
ning till förslagsställarna. Detta gäller även bilder 
och texter från referensprojekten. All publicering 
kommer att ske med angivande av förslagsställa-
rens namn, samt eventuell titel för förslaget. 
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OPEN CALL

LITTERATURFÖRTECKNING

Liane Lefaivre and Alexander Tzonis: 
“The grid and the pathway. An introduction to the 
work of Dimitris and Suzana Antonakakis”.  
(publicerad i Architecture in Greece) 1981
Critical Regionalism. Architecture and Identity in 
a Globalized World. 2003
Architecture of Regionalism in the Age of Globali-
zation. 2012

Kenneth Frampton: 
“Towards A Critical Regionalism. Six points for 
an Architecture of Resistance”. (publicerad i Hal 
Fosters The Anti-Aesthetics: Essays on Postmodern 
Culture). 1983 

Susannah Hagan: 
Taking Shape. 2001
“Reflections on a Wind Catcher: climate and 
cultural identity”. (Paper presented at the interna-
tional conference on architecture, settlement and 
cultural identity in the Persian Gulf). 2009 

OASE #103:
Critical Regionalism Revisited. 2019 

Ian McHarg: 
Design with Nature. 1969

Frederick Steiner, Richard Weller,  
Karen M´Closkey, Billy Fleming (Ed):
Design With Nature Now. 2019. 
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Sveriges Arkitekter är en fack- 
och branschorganisation för alla 
arkitekter i Sverige. Vi organiserar 
omkring 90 procent av den totala 
arkitektkåren (13 700 medlemmar i 
november 2019) och är därigenom 
en stark röst för professionen. 
Sveriges Arkitekter jobbar för att 
förbättra våra medlemmars villkor 
och för att arkitekturen ska ta större 
plats i samhället.

Sveriges Arkitekter på Form/Design 
Center syftar till att göra Sveriges 
Arkitekter synligare i södra Sverige 
samt att öka medlemsnyttan. 
Förbundet vill också stärka den 
regionala nod som Form/Design 
Center utgör. Filialen ordnar 
utställningar, seminarier och 
medlemsrådgivning i Form/Design 
Centers lokaler. Verksamhetsledare 
och kontaktperson är arkitekt RIBA II  
SAR/MSA Gunilla Kronvall.

Sveriges Arkitekter 
Storgatan 41
Box 5027
102 41 Stockholm
+46–8 505 577 00 

www.arkitekt.se

Sveriges Arkitekter  
Form/Design Center
Lilla Torg 9
203 14 Malmö
+46–76 647 77 00

Instagram.com/formdesigncenter
Facebook.com/formdesigncenter

www.formdesigncenter.com

@sverigesarkitekter
@sveriges_arkitekter
@SvArkitekter


