
WERKLEBEN OG MANIFEST  
 
Hva kan design tilføre i en verden med  
overflod av produkter? 
 
Manifestet er et resultat av rike diskusjoner og samtaler som har omhandlet verdien 
av lokal produksjon, synlig nettverk og kunnskap. Gjennom problemstillingen ønsker 
vi å belyse mangelen på et lokalt nettverk for å kunne etablere mulighet for 
produksjon og ivareta kunnskap, samt immateriell og materiell kulturarv. Dette vil 
også legge grunnlag for verdiskaping og et mer sirkulært samfunn i en verden preget 
av overflod. 
 
 
 
WERKLEBEN 
 
Resultatet gjenspeiler nysgjerrigheten og leken i mennesket.  
Konstruksjonen synliggjør en reise gjennom prosess og nettverk.  
Komposisjonen av materialene representerer de ulike aktørene i vår nærhet.  
 
Takk til alle involverte! 
 
 

MANIFEST 
 

INTERAKSJON - Samarbeide og transformere kunnskap gjennom et lokalt nettverk av 
engasjement og involvering for å bidra til økt bevissthet rundt samfunnsmessige utfordringer.  
 
SIRKULÆR-  I et samfunn preget av overflod vil det være nødvendig å utvikle et mer 
sirkulært samfunn for å vedlikeholde og sikre våre og fremtidige generasjoners muligheter. 
Fremtidens design bør ta  hensyn til verdikjedetenking med fokus på ikke bare resirkulering, 
men sykliske prosesser.  
  
SYNLIGHET- Sirkulære samfunn er avhengig av synlighet lokalt og nasjonalt. Vi befinner 
oss i en tid hvor håndverksteknikker er i ferd med å dø ut. Slik forsvinner også vår evne til 
ivareta essensielle kunnskaper og vår kulturarv.  
 
BERØRE -  Design har en egen evne til å kommunisere utenfor det verbale. Det vektlegges 
verdien av å designe med sansene i fokus, å berøre menneskene gjennom nysgjerrighet, lek 
og interaksjon. Dette for å internalisere opplevelsene og erfaringene i subjektet som vil bidra 
til å forme identitet, verdier og holdninger.  
 



WABI SABI -  Materialets naturlige lyter/utseender kan bidra til verdiskaping og produksjon 
både lokalt, regionalt og nasjonalt. Som formgivere har man et ansvar i henhold til 
materialkunnskap og -forvaltning, samt etablere en bredde av estetisk oppfattelse. 
 
BEVISSTHET- Gjøre kunnskap lettere tilgjengelig og begripelig for alle, for å bidra til økt 
bevissthet. Gjenkjenne og fremme eksisterende og nye verdier for å kunne vekke 
nysgjerrighet og etablere rom for refleksjon til å stille spørsmål og forme endring tilpasset 
fremtiden.  
 
 
 
 
 
 


