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Summer eXpression 2019 
är ett projekt som synliggör, utvecklar 

och knyter ihop unga kreatörer och 
duktiga regionala tillverkare. 

Tio utvalda talanger har under sex 
veckor arbetat med att ta sin design 

från idé till prototyp till
färdig produkt.

 



eXpression Umeå är en inkubator för de konstnärliga 
och kreativa näringarna där creative minds unite. 
Med dynamiska metoder, innovativa miljöer, erfarna 
affärscoacher och ett starkt nätverk, hjälper vi 
artister och kreatörer att utveckla sina ideér och sitt 
entreprenörsskap.

eXpression Umeå
Stärka regionens och 

universitetets attraktivitet för 
kulturella och kreativa näringar 

genom att ta större utrymme 
inom konsumentmarknaden.

Curiosum
Nyttja prototypverkstäderna 
Softlab och 3DLab 
för ny kunskap kring 
visualiseringsverktyg.

KONTAKT
Barbro Renkel

Affärscoach, eXpression Umeå,
barbro.renkel@expressionumea.se

070-555 97 23

SAMARBETE

Studenter/kreatörer
Låta studenter utveckla sin 

gestaltningsförmåga och 
samtidigt lära sig mer om 
produktionsprocesser och 

entreprenörskap.

Tillverkare/producenter
Ge regionens tillverkande 
företag utvecklingsmöjligheter 
i sin produktionsprocess och få 
uppmärksamhet i media.



ARABESK
Arabesk är en arrangör för en snittblomma. Den avskalade 
formgivningen skapar ett möte mellan det naturliga och 
strikta där kontrasten bildar en elegant helhet.

FORMGIVARE: Oliver Edrén
 oliveredren@hotmail.com
 
TILLVERKARE: Sävar Metall
 
MATERIAL: Stål



ANDRÉ
Torkställningen André har med sina dubbla funktioner 
möjlighet att användas som klädbetjänt och kan enkelt 
anpassas till torkställning då behovet finns. 

FORMGIVARE: David Sjöberg 
 david.sjoberg@aol.com
 
TILLVERKARE: Furniture Farm och Vännäs verkstad
 
MATERIAL: Björkplywood och 3D-printad plast



ARCH
ARCH bygger broar mellan inne och ute. Skandinavisk 
enkelhet och material som tål att användas kombineras i ett 
sidobord som enkelt monteras med kilar. Mjuka och hårda 
former möts i ett lekfullt uttryck som erbjuder avlastning 
närhelst du behöver det.

FORMGIVARE: Karl Lind
 karllind90@gmail.com
 
TILLVERKARE: Sävar Metall och Umeå pulverlack
 
MATERIAL: Pulverlackat- och rostfritt stål



HJORTRON
Hjortron [Jòrtrånn]. Svårtillgängligt och vackert växer bäret 
på myrar och mossar och får dem att lysa i guld, rött och 
orange. Hjortronlyktan bjuder in till en möjlighet att ta med 
en bit av Norrland hem. En norrländsk ikon i form av 
skogens guld. 

FORMGIVARE: Karl Lind
 karllind90@gmail.com
 
TILLVERKARE: Sävar Metall
 
MATERIAL: Mässing



KAPITEL
Kapitel är en bokhylla anpassad till de olika faserna av 
en pocketboks livscykel. Med ideé ursprung i den snabba 
förminskningen av böcker i vår vardag strävar hyllan efter 
att prioritera läsarens val av böcker och hålla reda på boken 
som blir läst i nuet. 

FORMGIVARE: Meimei Montan 
                           meimei.montan@gmail.com
 
TILLVERKARE: Sävar Metall och Umeå Pulverlack
 
MATERIAL: Pulverlackat stål



LEVO
Levo är en okonventionell adaption av det klassiska 
grytunderlägget. Underlägget består av en metallbas och 
fem modulära trästycken som arrangeras för att samspela 
med storleken av sällskap och skapa en dynamisk miljö på 
det dukade bordet.

FORMGIVARE: Meimei Montan 
                           meimei.montan@gmail.com
 
TILLVERKARE: Furniture Farm och Sävar Metall
 
MATERIAL: Rostfritt stål och ek



FIMPA
En liten, smidig och tät behållare för fimpar. Enkel att ta med 
och går lätt att stoppa i fickan, väskan eller i cigarettpaketet. 
För dig som vill hjälpa till att hålla fimparna borta från våra
gator, torg och vår natur.

FORMGIVARE: Tove Brunberg
 tove.brunberg@gmail.com
 
TILLVERKARE: Automattollerans
 
MATERIAL: Rostfritt stål



LILLA BLÅ / LÅNGA NATUR
Med en mjuk och avskalad vänlighet i sin design har  
blomborden, trots sin storlek förmågan att ta plats och 
förhöja upplevelsen av dina växter. Borden kommer att 
finnas i flera kulörer.

FORMGIVARE: Adrian Bursell
 adrianbursell@gmail.com
 
TILLVERKARE: Furniture Farm
 
MATERIAL: Betsad/oljad ek



BEVARA
Minnen och vackra ting vill man bevara och placera 
med omtanke. Bevara är en tavelram gjord utav stål och 
akrylglas. Användaren skapar värdet genom att lägga till 
sin originella del i produkten, som gör den personligt unik. 
Materialmötet, konstruktionen och balansen utmärker 
produkten.

FORMGIVARE: Mathilda Karlsson
 mathildakaarlsson@gmail.com
 
TILLVERKARE: Automattollerans och Ilumads 
 
MATERIAL: Stål och akrylglas



JÖ-NÖ-SÄ-KOA
Rumsavdelaren Jö-Nö-Sä-Koa är sprungen ur en kreativ 
process där det slumpmässiga möter dagens precisa 
geometri. Den undersöker former vi inte kan förstå men  
som har något vackert, organiskt och naturligt över sig. 

FORMGIVARE: Maxine Lundström 
 maxinelundstrom@hotmail.com
 
TILLVERKARE: Örnsköldsviks Skärcentra
 
MATERIAL: Furuplywood



VAL•HENG
Genom att förena lekfullhet och funktion gör Val Heng 
vardagen till en roligare plats med utrymme för lek och 
kreativitet. Följ valen Signe och hjälp henne att samla 
spännande saker på krokarna. 

FORMGIVARE: Lotta Sahlin
 lottasahlin@hotmail.com
 
TILLVERKARE: Ilumads
 
MATERIAL: Björkplywood



SKOTT
Ur tuschstreck har Skott vuxit fram med ett uttryck som tar 
plats och en funktion som står bakom och håller om. Från 
penna till laser har formen tillåtits vara densamma, för att 
behålla ett personligt uttryck i en industriell process. 

FORMGIVARE: Emma Lindblom Donahue
 emma.lindblomdonahue@gmail.com
 
TILLVERKARE: Sävar Metall
 
MATERIAL: Stål



FORMGIVARE FRÅN VÄNSTER: 
Emma Lindblom Donahue, Lotta Sahlin, David Sjöberg,  
Meimei Montan, Oliver Edrén, Maxine Lundström,  
Tove Brunberg, Mathilda Karlsson, Adrian Bursell, Karl Lind.
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Summer eXpression 2019 är ett projekt som synliggör, utvecklar och 
knyter ihop unga kreatörer och duktiga regionala tillverkare. 

expressionumea.se                 @expressionumea




