Samdoks höstmöte 2008: Inspiration och reflektion – projekt under luppen
Nordiska museet, samlingssalen. Adress: Djurgårdsvägen 6-16, Stockholm.

PROGRAM
TORSDAG 20 NOVEMBER kl 13 – 16.45
13.00 Välkomstord och inledning av Christina Mattsson, Nordiska museets styresman och
Samdokrådets ordförande.
Session 1
13.15 Åsa Stenström, Västerbottens museum: ForUm – dialogutställning med minnesinsamling.
Om dialogen som insamlingsmetod, frågelistor som hjälp vid dokumentation, utställningens betydelse för minnet
samt varför man väljer att samtidsdokumentera kaféer och idrott.

13.45 Kathrin Pabst, Vest-Agdermuseet Kristiansand, Norge: Min kropp – min sannhet.
Om mangfold, idealer och skjønnhet. 16 sørlendinger fra fire nasjoner forteller i lyd, bilder og tekst om forholdet
de har til sin egen kropp.

14.15 Annica Engström och Linda Noreen, Stiftelsen Gyllenkroken: Inre rum – ett kunskapscenter
om psykisk sjukdom och ohälsa i Göteborg.
Om insamling av svåra livsberättelser – moraliskt ansvar/bra utställning. Om brukarinflytande och hur arbetet
påverkas i ett projekt som genomförs tillsammans med människor med egna erfarenheter av psykisk sjukdom.

14.45 – 15.15 Kaffe i stora hallen
Session 2
15.15 Britta Söderqvist, Sjöfartsmuseet i Göteborg: Sjömansminnen.
Om fördelar och nackdelar med att arbeta med flera syften inom ramen för ett och samma projekt.

15.45 Graziella Belloni, Eskilstuna museer: Fåglarnas ögon.
Om att återskapa minnet från diktaturtiden och förmedla det till våra barn som vuxit upp i exil. Exempel från
latinamerikanska museer och projekt med insamling av föremål, fotografier och andra vittnesbörd från livet i
fängelser och exil.

16.15 Charlotte Hyltén-Cavallius, Mångkulturellt centrum och Christian Richette, Nordiska
museet: Att minnas migrationen.
Om problem och frågor som uppstår när vi uppmanar människor som inte har en svensk bakgrund att skriva en
livshistoria.

FREDAG 21 NOVEMBER kl 9 - 16
Session 3
09.00 Peter du Rietz, Tekniska museet: Från matematikmaskin till IT.
Om samarbetsformer med externa aktörer vid insamling, organisation och uppföljning av projekt samt
återkopplingen till finansiärer är några aspekter som tas upp i presentationen.

09.30 Morten Bing och Birte Sandvik, Norsk Folkemuseum: De gir oss sine liv.
Om folk som har gitt sine ting, minner og fortelliger til prosjektet Wessels gate 15 - om samarbeidet og hvilke
relasjoner det skaper

10.00 Gruppdiskussioner inkl kaffe, med förberedda frågor till varje grupp.
Lunch på valfri tid och egen bekostnad
13.30 Återsamling i Samlingssalen. Inledning och information av Eva Fägerborg.
13.40 Presentationer från grupperna, med gemensam diskussion.
15.30 Avslutning och kaffe.

