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MATS WIDBOM BLIR NY VD FÖR SVENSK FORM
Svensk Forms nya vd heter Mats Widbom. Han arbetar idag som chef för Svenska institutet i
Paris och är Sveriges kulturråd i Frankrike. Mats Widbom tillträder den nya tjänsten från och
med januari 2018. Därmed stannar nuvarande vd Ewa Kumlin kvar på positionen till årsskiftet.
– Vi är oerhört stolta över denna stjärnrekrytering! Vi är övertygade om att Mats Widbom kommer att
ta Svensk Form till nästa nivå. Mats har precis den erfarenhet och kompetens som föreningen behöver
i detta spännande skede, säger Stina Nilimaa Wickström, Svensk Forms styrelseordförande.
Mats Widbom har mångårig internationell erfarenhet och betydande nätverk inom formområdet, museisektor och offentlig diplomati. Han är sedan länge väl förtrogen med design, mode, arkitektur och
konsthantverk. Han är dessutom utbildad arkitekt. Mats Widbom har samarbetat med Svensk Form
vid ett flertal tillfällen, bl.a. som huvudansvarig för design, arkitektur och stadsmiljö under Stockholm
Europas kulturhuvudstad -98 och då han som kulturråd i Washington DC var med och presenterade
Design S-utställningarna i nyöppnade House of Sweden/Svenska ambassaden. Han var också en aktiv
partner till Ung Svensk Form under sina år som konstnärlig ledare för Riksutställningar. Design S
och Ung Svensk Form är Svensk Forms två nationella designutmärkelser, båda fundamentala delar i
verksamheten.
– Jag ser med stor tillförsikt fram emot att leda verksamheten vid Svensk Form och att stärka det
svenska designområdets positioner både i Stockholm, regionalt och internationellt. Design och arkitektur är för mig bland de viktigaste konstarterna då de formar våra liv och samhällen. Den kreativitet vi
ser idag bland många formgivare med innovativa material- och designlösningar kan få stor betydelse
för en hållbar samhällsutveckling. Det är ett av skälen till varför en satsning på formområdet är så
viktig idag, säger Mats Widbom, tillträdande vd för Svensk Form.
– Jag känner mig verkligen glad, både för Mats och för Svensk Form. Just nu finns många öppningar
och utvecklingsmöjligheter på designområdet i Sverige. Jag har haft förmånen att jobba med Mats
i flera projekt och är övertygad om att han framgångsrikt kommer att ta Svensk Form in i nästa era,
säger Ewa Kumlin, vd för Svensk Form.
När Ewa Kumlin valde att lämna stafettpinnen vidare efter tretton år på posten, utlystes tjänsten i december 2016 och det var 22 personer som sökte.
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