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Ny curator for Danish Crafts’ MINDCRAFT udstilling
Nina Tolstrup - internationalt kendt designer med indgående kendskab til
designbranchen - skal sammensætte Danish Crafts’ kommende MINDCRAFT
udstilling i Milano. MINDCRAFT14 præsenteres i forbindelse med verdens førende
designbegivenhed Fuori Salone i Milano 2014.
Det bliver den internationalt anerkendte og erfarne danske designer Nina Tolstrup, der
skal finde de nyskabende danske kunsthåndværkere og designere, der indgår i den
kommende MINDCRAFT udstilling.
-

Designugen i Milano er den absolut vigtigste begivenhed på den internationale
designscene, og jeg har fulgt MINDCRAFT udstillingerne i Milano helt fra begyndelsen. Jeg
ser meget frem til at sætte mit præg på udstillingen og til at belyse de særlige
håndværksmæssige færdigheder; det ”mindset” og den drivkraft hos de danske
kunsthåndværkere, der efter min mening gør dansk kunsthåndværk unikt i et internationalt
perspektiv, udtaler Nina Tolstrup.

Nina Tolstrups mangeårige internationale erfaring og indgående kendskab til
designbranchen gør det muligt at bringe budskabet om dansk kunsthåndværks store
styrke ind i nye sammenhænge og yderligere markere dansk kunsthåndværk
internationalt.
Nina Tolstrup har boet i London de seneste 15 år, hvor hun er en del af den etablerede
designscene. For tiden er hun bosat i Stockholm, hvor hun fortsat driver designvirksomheden Studiomama.
Senest har Nina Tolstrup været omtalt for sit samarbejde med modedesigneren Marc
Jacobs og det anerkendte designgalleri 19th Greek Street i London. Udstillingen af limitededition stole blev vist hos Marc by Marc Jacobs i Milano i år, og stolene blev nomineret til
”Design of the Year” på Design Museum London.
Nina Tolstrup har desuden gennem en årrække været curator for en af Danish Crafts'
andre store aktiviteter, Danish Crafts Collection, der markedsføres på messen ”Maison &
Objet” i Paris, ligesom hun igennem flere år har deltaget i det internationale
designmagasin Wallpapers udstilling ”Handmade” i Milano.
Nina Tolstrup er uddannet på den prestigefulde designskole for industrielt design i Paris,
Les Ateliers og har desuden HD i afsætning fra CBS (Copenhagen Business School).

Om MINDCRAFT:
MINDCRAFT er navnet på de udstillinger, som Danish Crafts de senere år har
præsenteret i forbindelse med designugen i Milano. MINDCRAFT konceptet blev først
lanceret i Milano i 2008 og vandt senere samme år prisen for ”Best Contribution to 100%
Design”, da den blev præsenteret på udstillingen 100% Design i London.
MINDCRAFT konceptet afspejler udviklingen i dansk kunsthåndværk, hvor indgående
kendskab til form og materialer samt fornemme håndværksmæssige færdigheder
kombineres med ”storytelling”, refleksion og stillingtagen. MINDCRAFT curateres af en
ekstern curator, der udvælger deltagerne blandt de mest talentfulde nulevende danske
kunsthåndværkere og designere, således at udstillingens koncept og statement bliver en
manifestation, der afspejler området og dets potentiale.
Yderligere oplysninger om MINDCRAFT kan findes på
www.mindcraftexhibition.com/press/, hvorfra der kan downloades billeder i høj opløsning.
Yderligere oplysninger om Danish Crafts findes på: www.danishcrafts.dk
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