City Move Interdesign 2009
Hur flyttar man ett samhälle?
Hur kan människor involveras i processen?
Vad har design med saken att göra?
Under historiens gång har människor över
hela jorden förflyttat sig. Även idag tvingas
människor och hela samhällen lämna sina
hus och hem av olika anledningar – naturkatastrofer, klimatförändringar, vattenregleringar, krig eller som i Gällivare-Malmberget:
gruvindustrins expansion.

Att ta hjälp av designmetoder kan bidra
till en bra lösning. Under våren 2009
genomför SVID, Stiftelsen Svensk
Industridesign, i samarbete med Gällivare
kommun, en internationell workshop för
att hitta nya lösningar på en positiv samhällsomvandling med människan i fokus.

Hur går man då till väga för att flytta eller
skapa helt nya samhällen?

Workshopen äger rum 22 mars-4 april
2009 i Gällivare.

City Move Interdesign 2009
City Move Interdesign är huvudaktiviteten i ett projekt om att flytta
människor och samhällen. Utgångspunkten är att skapa förutsättningar
för nya mötesplatser för invånarna när hem, skolor, arbetsplatser och
turistattraktioner måste lämnas eller flyttas, oavsett anledning.
Vad är Icsid Interdesign?

City Move Interdesign 2009

Icsid, International Council of Societies of Industrial
Design (www.icsid.org) har mer än 150 medlemsorganisationer från mer än 50 länder och har
direkta samarbeten och kontakter med FN-organ
och EU. SVID har sedan starten 1989 varit medlem i Icsid och aktivt deltagit i arbetet med att
sprida kunskap om design över världen.

Situationen i Gällivare, där gruvindustrin utvecklas allt mer och marken underminerar staden,
är temat för City Move Interdesign. Utmaningen
är att med hjälp av moderna designmetoder
hitta lösningar för en positiv, trygg och smidig
samhällsomvandling med delaktiga invånare.

Icsid Interdesign är en tvåveckors workshop
med olika teman varje år. Syftet att analysera,
utveckla och föreslå lösningar på problem som
har lokal förankring och internationell relevans.
Designer från hela världen träffas under ett Interdesign och samarbetar med andra kompetenser
under en intensiv period för att studera ett problemområde.
Workshopen City Move Interdesign är nummer
fyrtiofem i ordningen och arrangeras av SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign. Fokus ligger på
hur man skapar samhällen utifrån både individuella och kollektiva behov och förutsättningar.

Workshopen äger rum i Gällivare i mars-april
2009. Designer, arkitekter, stadsplanerare,
konstnärer, forskare, beteendevetare och andra
kompetenser från hela världen kommer till
Gällivare för att arbeta med idéer för hur man
flyttar ett samhälle. Under sommaren 2008 har
dessa olika kompetenser inbjudits att ansöka
om medverkan och SVID väljer ut en dynamisk
sammansättning på ca 40 personer som deltar
i den två veckor långa workshopen.
Som en förstudie genomfördes en s k konceptstudio i augusti 2008, för att hitta motiv för att
vilja bo leva och arbeta i Gällivare. Konceptstudion och workshopen är de första stegen
i upprättandet av ett internationellt kunskapscenter för kunskapsutbyte, forskning och möten.
Centrat kommer ha sin bas i Gällivare.
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Följ utvecklingen av City Move Interdesign på

www.svid.se/citymove
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