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INBJUDAN 

 
Seminarium Duodje genom arkiven  

 
2 februari 2022 mellan kl. 10.00–16.00, i Hörsalen på Ájtte museum 

 
 
AIDA är ett interregionalt samarbete mellan Samearkivet i Inari, Sámi 
allaskuvla/Samisk Högskola i Kautokeino och Ájtte museum. Inom 
projekt har vi etablerat slöjdares och konstnärers enskilda arkiv. Vi har 
reflekterat över hur dessa duojár arkiv kan nå en publik och hur vi vid 
institutionerna behöver förändra våra arbetssätt för att kunna anpassas till 
duodjins premisser.  
 
Det finns inget bättre tillfälle att samtal om dessa saker än under 
Jokkmokks vintermarknad. 
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Praktisk information 
Seminariet hålls i Hörsalen på Ájtte museum den 2 februari 2022 mellan 10.00–
16.00.  
 
Anmälan görs till Elina Kuhmunen via elina.kuhmunen@ajtte.com  
 
Konferensavgiften är 100 kr och inkluderar kaffe och tilltugg. Avgiften skall sättas in 
på Bankgiro 874-2165 efter att ni fått en bekräftelse om deltagandet från Elina 
Kuhmunen. Inbetalningen skall göras senast 31 januari 2022. Jokkmokks marknad 
lockar många besökare och vi rekommenderar alla som vill delta vid seminariet att 
ordna boende i tid. Besök www.jokkmokksmarknad.se/praktisk-info/resa-och-bo/ 
för mer information om olika boendealternativ. 

Jokkmokk går att nå via bil, buss, tåg. Närmaste flygplats är Luleå och Gällivare som 
även har busstaxi i anslutning till några avgångar. För att boka resa kan man vända 
sig till SN Resor i Jokkmokk www.snr.se eller info@snr.se. 

Vi följer myndigheternas rekommendationer och covidpass och ID handling 
kommer i dagsläget att krävas. Vi uppdaterar om aktuella föreskrifter när 
seminariet närmar sig.  

 

Vänliga hälsningar 

Anna Westman Kuhmunen anna.westman@ajtte.com 

mailto:elina.kuhmunen@ajtte.com
http://www.jokkmokksmarknad.se/praktisk-info/resa-och-bo/
http://www.snr.se/
mailto:info@snr.se
mailto:anna.westman@ajtte.com
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Elina Kuhmunen elina.kuhmunen@ajtte.com 

mailto:elina.kuhmunen@ajtte.com
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Program  
 
10.00 – 10.15 | Välkomna 
 
Elisabeth Pirak Kuoljok, chef Ájtte museum  
 
 
10.15 – 11.30 | Presentationer AIDA  
 
Bálvalusaid duddjomin - service design inom AIDA  
Inker-Anni Linkola-Aikio projektledare och Tiina-Maria Aalto, 
Samearkivet 
 
Leta guld i arkiven 
Gunvor Guttorm, projektledare Sámi allaskuvla/ Samisk Högskole 
  
Vår väg i projektet 
Anna Westman Kuhmunen, projektledare Ájtte museum 
 
 
11.30 – 12.00 |Paus & mingel  med matigt tilltugg  
 
 
12.00 – 13.30 |  Samtal om Duodje, Dájdda och arkiv 
 
Duodji, dutkan ja ealáhus 
Jouni S. Laiti, duojár med arkiv vid Samearkivet 
  
 
Samtal om Markerna (2018) 
Carola Grahn och Nils Johan Labba, konstnär och slöjdare med arkiv vid 
Ájtte museum 
Från kvinna till kvinna, att inspireras ur slöjdares arkiv 
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Berit Kristine Guvsám och Laila Susanna Kuhmunen, vetenskapliga 
assistenter inom AIDA, Sámi allaskuvla 
 
13.30 – 14.00 |Paus med tilltugg  
 
14.00 – 15.30 |  Framtiden och synergier 
 
Samarbete med utbildningsinstitutioner  
Elina Kuhmunen, Ájtte museum 

 
Building northern sovereignty. Ett mobilt konstmuseum  
Joar Nango, konstnär 

 
Designhistoria utifrån andra geografier  
Christina Zetterlund, designhistoriker 
 
Dieđut 2022/1 
Gunvor Guttorm 
 
15.30 – 16.00 |  Sammanfattning 
 
Vad har vi lärt oss genom AIDA 
Samtal mellan Inker-Anni Linkola, Gunvor Guttorm, Anna Westman 
Kuhmunen och andra  
 
 
16.00 – 17.00 | Vernissage av utställningar 
 
Inspiration genom arkiven, AIDA 
Markerna, Carola Grahn, Nils Johan Labba 
Building northern sovereignty, Joar Nango m.fl. 


	Inbjudan

