
 

 
 

2014.11.19: Pressinbjudan: 

Konstutställning om drömstaden startskottet för 
EU-projekt om sociala innovationer  
 
En utställning med 400 skisser som visar hur europeiska stadsbor vill ha sina städer blir 
startskottet för lanseringen av ett nytt europeiskt projekt som handlar om hur sociala 
innovationer kan bidra till att lösa urbana problem. Skisserna, som skapats inom det EU-
finansierade projektet SEiSMiC, skildrar önskedrömmar om staden hos människor från tio olika 
europeiska länder. Skisserna visas den 24-25 november i Bryssel. 
 

     
Framtagandet av alla skisser är en del i av det treåriga SEiSMiC-projektet, vars förberedande 
fas nu är avslutad. Konstnärer har frågat människor i tio städer i tio länder om hur de ser på sin 
stad. De ställde två enkla frågor: Vad saknas i din stad och hur skulle din ideala stad se ut? 
Artisterna fångade deras svar i en samling skisser som nu ställs ut i Bryssel i samband med 
lanseringen av SEiSMiC. Parallellt med utställningen kommer konstnärerna att fortsätta sin 
utfrågning i Bryssel och fånga svaren med papper och penna. 
SEiSMiC handlar om ömsesidigt lärande och inbegriper både stadens invånare och 
urbanforskare, med ett gemensamt mål om att skapa attraktiva, levande och inkluderande 
städer. SEiSMiC stöder Urban Europe, som är ett Joint Programming Initiativ (JPI), med syfte 
att ta fram europeiska lösningar på urbana utmaningar genom samordnad forskning. Genom 
SEiSMiC får medborgare i Europa en möjlighet att direkt påverka den europeiska 
forskningsagendan för stadsutveckling.  
Media hälsas välkomna till öppningen av lanseringseventet. På plats finns projektkoordinatorer, 
projektdeltagare från alla tio länder, representanter från EU och konstnärerna, som tillsammans 
introducerar projektet, visar en film om det och officiellt öppnar utställningen med alla skisserna. 
Tillfälle ges att ta foton, intervjua projektdeltagare och projektledning.  
Tid och plats: Måndagen den 24 november, klockan 10.30-13.00 på Theatre de Vaudeville, 
Galerie du Roi 5, Bryssel. 
 
Svenska SEiSMiC: 
IQ Samhällsbyggnad tillsammans med Mistra Urban Futures driver den svenska delen av 
SEiSMiC-projektet. Representanter från de båda organisationerna finns på plats i Bryssel under 
lanseringen. På plats finns även några svenska projektdeltagare: Beatrice Klein - Kompani 415, 
Helena Ohlsson - Sweco Architects/Arkitekter utan gränser, Jonas Brändström - Öijared 
Academy/BID Sweden, Josefin Lassbo - Öijared Academy/Floda BID och Nils Söderlund - 
Söderlund Arkitekter/Föreningen för byggemenskaper.  

 
 

 

http://www.iqs.se/
http://www.mistraurbanfutures.org/sv


   

 
Kontaktpersoner 
Greg Spencer, SEiSMiC Communications Manager 
E-post: gspencer@rec.org 
Telefon: +36 20 414 6871 
 
Kimberly Major, Coordinator of Sketch 
Stichting Nieuwe Helden (Company New Heroes) 
E-post: kimberly-major@live.com 
Telefon: 0621296551 
 
Katarina Schylberg, Projektledare svenska SEISMIC 
IQ Samhällsbyggnad 
E-post: katarina.schylberg@iqs.se 
Telefon: +46 70 304 57 07 
 
Joakim Forsemalm 
Göteborgs Universitet/Mistra Urban Futures 
E-post: joakim.forsemalm@gri.gu.se 
Telefon: +46 706 865419 
 
 
Mer information: 
Projektets webbplats: www.seismicproject.eu 
Agenda för lanseringseventet: http://tinyurl.com/n4kohgz 
Skisserna, inskannande: http://tinyurl.com/l6shy89 
JPI Urban Europe: http://www.jpi-urbaneurope.eu 
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