
Päivi Ernkvist • Konstprojektledare/ Konsthantverkare
Päivi är keramiker och konstprojektledare. Hon har drygt tio års erfaren
het som projektledare på Statens konstråd och arbetade under tre år 
med IASPISprojektet Craft in Dialogue. Päivis verkstad är navet för såväl 
hennes egen konstnärliga verksamhet som övriga uppdrag inom form, 
rumslighet och hantverkskunnande.

Deltagare

Lena From • Statens konstråd
Lena är chef för konstenheten på Statens konstråd där hon också 
ansvarat för regeringsuppdragen: Konst händer ochHurbild-ellerform-
konstnärliggestaltningkanintegrerasnärstatenbygger. Hon har medverkat 
i ett antal publikationer om offentlig konst, senast Offentligkonst–
handbokförstatligabeställare. Hon arbetar sedan många år aktivt med 
politikområdet gestaltad livsmiljö och har bland annat varit ledamot i 
styrelsen för Gustavsbergs konsthall.

Annika Enqvist • Statens konstråd
Annika är curator och program och publikationsansvarig vid Statens 
konstråd sedan 2018. Hon är verksam i gränslandet mellan utforskande 
konsthantverk, estetisk teori, arkitektur samt och process och situations
baserad konst. Enqvist initierar och driver interdisciplinära samarbeten 
för utbildning, mediering och metodutveckling inom konstfältet offentlig 
gestaltning. Just nu arbetar hon bland annat med utvecklingen av en 
digital audioguide för offentlig konst.
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Katarina Renman Claesson • 
Konstnärernas Riksorganisation
Katarina är förbundsjurist på Konstnärernas Riskorganisation sedan 
2018. Hon är i daglig kontakt med konstnärerna i deras yrkesvardag 
och har stor erfarenhet av vilka problem som ofta återkommer. Många 
frågor handlar om avtal och annan juridik kring genomförandet av 
gestaltningsuppdrag och den fortsatta förvaltningen av offentlig konst. 
Andra frågor hon ofta möter gäller formgivningsuppdrag, utställningar, 
upphovsrätt, ateljéer, konstnärens kvarlåtenskap, för att nämna några.
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Elle Azhdari • Pastryartist
Med influenser från populärkultur och konst skapar Elle Azhdari ätbara 
skulpturer – en slags ätbar skönhet, inkapslad i en sinnlig upplevelse. 
Elle är verksam i Stockholm och har en bakgrund som creative director 
och designer. Idag driver hon en kreativ studio med ambitionen att lyfta 
bakverk till konstnivå och står under seminariedagen för den konstnärliga 
gestaltningen av fikabrödet som serveras. På Instagram kan du se vad 
Elle gör @elleisunbelievable

Petter Hellsing • Konsthantverkare
Petter Hellsing är verksam som konsthantverkare  på Gotland och 
använder sig i sitt konstnärskap av de material han har omkring sig. I en 
rad utställningar och offentliga verk har Petter utforskat samband mellan 
handens arbete och digital teknik. Han vill skapa en spänning mellan det 
trygga och det ömmande – genom förskjutningar och omplaceringar av 
motiv och former, förvandlas brukstextilier till en mystisk minneskarta 
och sociala ritualer.  

Anna Lerinder • Konsthantverkare
Anna är keramiker och verksam i Gustavsbergs gamla porslinsfabrik. 
Hon arbetar med offentliga gestaltningar och bruksporslin för bl.a. 
Rörstrand och Gustavsberg. I Annas konstnärliga arbete är kontraster 
viktiga: form och proportion kontra yta och ljus. Inspirationen kommer 
ofta från stadsbildens och naturens stora ytor. Anna finns bland annat 
representerad på Nationalmuseum, Röhsska museet och Statens konst
råd. Just nu arbetar hon med den konstnärliga gestaltningen av Sickla 
tunnelbanestation.

Hanna Hedman • Konsthantverkare
Hanna är verksam som konsthantverkare i Stockholm. Hon tog sin master
examen från konstfack 2008 och hade sin första separatutställning 
på Ornamentum Gallery i USA året därpå. Hon har visat sina smycken 
och objekt på flertalet separatutställningar i både Sverige och utlandet. 
Hanna driver tillsammans med tio kollegor verkstadskollektivet Svart, 
i Bagarmossen söder om Stockholm. De senaste åren har Hanna gått 
upp i skala på sina verk och arbetat med offentliga gestaltningar. 
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