duodjiforum
# 3-4/14

Informationsblad från Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji

Vintermarknaden är på gång
Marknad igen! Nu för 410:e gången. Vad tiden
går fort. Det var ju nästan nyss vi trampade runt i
Jåhkåmåhkke, trängdes och frös om näsan.

En del är här för första gången och man kan ju undra
hur det känns. Särskilt om personen råkat besöka
Jokkmokk en sliten novemberdag utan en kotte inom
synhåll. Urjokkmokkarna missar allt sånt, för de vet
inte hur det är att vara marknadsrookie. De förstår inte
alls folk som sliter av sig på överkroppen, tvingar fram
ett plågsamt leende för att ta en selfie med mobilen i
-42 grader. De erfarna blinkar inte ens åt galenskaperna
dessa vinterdagar i Dálvvadis. Vissa är här för att tjäna
in en god del pengar. Så det är väldigt tur då att det finns
ännu fler som vill göra sig av med de surt förvärvade
slantarna.
Roligt ska vi ha, kosta vad det kosta vill! Fast i måttliga
doser förstås. Vi ska lyfta fram mångfald i år, det blir
intressant.

Det skapas för fullt i Sápmi och snart får

vi se vad som har producerats under de mörkaste
månaderna. Nervositet blandat med stor portion
förväntan är ingredienser som känns igen. En del
har vetat sedan förra marknaden att de ska ställa
ut och visa allt inför en granskande kunnig publik.

Lena Sandberg Johansson är Asa Kitok
stipendiat 2014. Med det följer uppmärksamhet,
lite pengar och så utställningen, den stipendiat
utställningen, där hon får stå i centrum under
vernissagen och tiden efter. Tidigare stipendiater
har vittnat om våndan att tvingas klämma fram
det där lilla extra, trots att det bär emot ibland.
Den stora dagen är snart här och vi får njuta av
högklassig duodji, konstutställningar, konserter,
marknadsvimmel, samedans och fylla kultur- och
socialkvoten till utmattningens gräns. Vi på Sámi
Duodji laddar också! Så häng med ni också!
			
Av Nils-Henrik Sikku

utställningar

”Made in Sápmi”
VERNISSAGE av utställningen
var lördagen den 6 december 2014, kl. 12.00
på Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum i
Jokkmokk med många inbjudna och duodjiintresserade på plats.
Visas på Ájtte till mars
Det finns goda möjligheter att kunna se
utställningen för den visas på Ájtte under
perioden 6 december 2014 – 28 mars 2015.
Utställningen ”Made in Sápmi” är ett samarbetsprojekt mellan Sameslöjdstiftelsen
Sámi Duodji och Ájtte, Svenskt Fjäll- och
Samemuseum producerad för Kulturhuvudstadsåret Umeå2014.
Utställningen visades första gången på Västerbottens museum i Umeå under våren 2014.

Välkommen till
VERNISSAGE

av vandringsutställningen

Árbi

God Jul!
Gott Nytt År!
Hávskis márkan!

Traditionell kunskap i moderna tid
TORSDAGEN DEN 5 FEBRUARI KL. 16.00

ÖNSKAR VI ER
ALLA FRÅN
SAMESLÖJDSTIFTELSEN
SÁMI DUODJI!

Plats:
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji
Porjusvägen 4, Jåhkåmåhkke
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porträttet
Ingemar Israelsson
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				Foto:Niel Craighton

Ingemar Israelsson är Sameslöjdstiftelsens Sámi
Duodji ordförande sedan sex år tillbaka. Han
har funderingar på att ägna sig åt annat och låta
yngre krafter ta vid om ett tag. DUODJIforum
bad Ingemar att kort beskriva sig själv och det han
sysslar med. Så här skriver han.
Jag är dryga 60 år gammal och kommer från Björkvattnet,
söder om Tärnaby. Jag bor i Jörn i Västerbotten

men jag är född och uppvuxen i Tärnaby. Under
skoltiden fick jag på kvällstid vara hos storslöjdaren
och konsthantverkaren Sune Enoksson och lära mig
grunderna i duodji. Sune var också vår slöjdlärare och
han förmedlade värdefull kunskap till oss under den
tiden. Kunskapsöverföring från äldre generationer av
slöjdare till yngre var ett naturligt inslag i vardagslivet
då. Kortkurser i olika traditionella slöjdtekniker har
också bidragit till mina slöjdkunskaper.
Stiftelseordförande sedan 2008
Jag är ordförande i Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji
sedan 2008 och min tanke är att fortsätta ett tag
till men sedan är det dags att lämna över till yngre
krafter. Som slöjdare/duojár har jag deltagit i ett
antal utställningar och finns representerad vid
museer och i ett flertal slöjdsamlingar. Jag har
erhållit konstnärsnämndens arbetsstipendium samt
Västerbottens läns landstings kulturstipendium. Mitt
slöjdande bedriver jag i dag som kombinationsnäring
till renskötsel i Svaipa sameby. Jag har över 40 års
erfarenhet av renskötsel. Jag vill önska Er en god
fortsättning med livet och slöjdandet!
Ingemar Israelsson
Ordförande

fortbildning m.m.

VÄRDERINGSTJÄNST
Vill ni veta vad er gamla guksi är värd?
Eller den ärvda giisán med saker?
Nyttja vår värderingstjänst!
Vi gör en bedömning av duodji, dess
värde, producent och hemområde.
Kontakta sameslöjdskonsulent
Mattias Berglund, 0971-128 97
mb@sameslojdstiftelsen.com

Vill du veta mer om Duodjimärket eller få mer
information angående ansökan?
Kontakta sameslöjdskonsulent
Sanna Larsson,0971-128 99
sl@sameslojdstiftelsen.com

Barnens rajd

Beställ Mánáid ráidu - Barnens rajd för 2015
Vill du ha mer information eller är intresserad av att hyra Mánáid Ráidu - Barnens rajd
kan du kontakta sameslöjdskonsulent Sanna Larsson på:
E-post: sl@sameslojdstiftelsen.com eller på tel: 0971-128 99, mobil: 070 394 93 06
Besöksadress: Porjusvägen 4, 962 31 Jåhkåmåhkke

FÖR ADRESS OCH FRANKERING

stipendium
”Lena Sandberg Johansson är en samisk hantverkare i tiden
som lever av sitt hantverk” ur juryns motivering

Inbjudan till

VERNISSAGE
Lena Sandberg Johansson
stipendiatutställning
TORSDAGEN DEN 5 FEBRUARI KL. 14.00

Vem får det 2015?
Presentation av 2015 års stipendiat och utdelning av

ARBETSSTIPENDIUM
TORSDAGEN DEN 5 FEBRUARI KL. 14.30
VÄLKOMMEN BURES BOAHTIN WELCOME

TILL MINNE AV ASA KITOK

Plats: Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji
Porjusvägen 4, JÅHKÅMÅHKKE/ JOKKMOKK

Stöd Duodjifonden
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har en gåvo- och insamlingsfond,
Duodjifonden. Fondens medel används för att främja, stödja och
utveckla samisk slöjd och samiskt konsthantverk.
Duodjifondens kontonummer är 90 00 74-6.
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