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Dansk design i Milano – mellem mind og craft
For ottende gang viser MINDCRAFT et nyt udvalg af det bedste danske kunsthåndværk og
design for den internationale designbranche under designugen i Milano, 14.-19. april 2015.
Udstillingen består af 14 nye værker fra 19 af Danmarks førende designere og
kunsthåndværkere. Årets udstilling er kurateret af den dansk-italienske designduo GamFratesi
og vises i historiske omgivelser i Brera centralt i Milano.
Grundtanken bag MINDCRAFT er at belyse feltet mellem mind og craft i dansk design og
kunsthåndværk. På den ene side det eksperimenterende, nytænkende og konceptuelle design og på
den anden side de højeste kunstneriske og håndværksmæssige færdigheder.
Som kuratorer for MINDCRAFT15 har GamFratesi taget udgangspunkt i netop dette spænd og har
tilføjet et udstillingstema, som de kalder ’In Between’.
”Vi har valgt temaet ’In Between’, fordi det er med til at forklare, at de danske kunsthåndværkere og
designere arbejder i spændingsfeltet mellem mind og craft. Denne udstilling rummer hele spændet, de
gennemarbejdede idéer, det konceptuelle, og værker af høj kunstnerisk og håndværksmæssig
kvalitet, som er skabt med en helt særlig forståelse for materialerne,” udtaler Stine Gam og Enrico
Fratesi, som tilsammen udgør GamFratesi.
I år kommer det gamle kloster Chiostro Minore di San Simpliciano i det centrale Milano til at danne
rammen om de danske designere og kunsthåndværkere i MINDCRAFT under designugen.
De udvalgte designere og kunsthåndværkere i MINDCRAFT15 er:
Benandsebastian, Louise Campbell, Rosa Tolnov Clausen, Claydies, Edvard-Steenfatt,
Halstrøm-Odgaard, Ole Jensen, Jørgensen-Depping, Akiko Kuwahata, Cecilie Manz, Eske Rex,
Tora Urup, Henrik Vibskov og Jakob Wagner.
FOTOS OG VÆRKBESKRIVELSER PÅ www.mindcraftexhibition.com

Side 2

MINDCRAFT15 – adresse
Chiostro Minore di San Simpliciano
via dei Cavalieri del Santo Sepolcro 3
20121 Milano
Åbningstider og reception
14. - 19. april 2015
Tirsdag kl. 10-23 – åbningsreception kl. 18-23
Onsdag-lørdag kl. 10-21
Søndag kl. 10-17
Ved åbningsreception tirsdag den 14. april kl. 18-23 vil GamFratesi og flere af de deltagende
kunsthåndværkere og designere vil være til stede. Der vil være mulighed for interviews.
MINDCRAFT15 på Designmuseum Danmark
MINDCRAFT15 har verdenspremiere i Milano, men udstillingen er skabt som en rejseudstilling, og
næste destination ligger allerede klar. Fra ultimo september 2015 til ultimo januar 2016 kan
MINDCRAFT15 opleves på Designmuseum Danmark i København.

Presse og øvrige henvendelser
Kontakt Kristian Kastoft, konsulent i Kulturstyrelsen, +45 3374 5541, krk@kulturstyrelsen.dk
Læs mere om udstillingen og hent hi-res billeder
http://mindcraftexhibition.com/press/
Find os på Facebook
https://www.facebook.com/mindcraftexhibition

Kort om MINDCRAFT
MINDCRAFT-udstillingerne tilhører Statens Kunstfond og organiseres af Kulturstyrelsen.

MINDCRAFT er et internationalt anerkendt og prisbelønnet udstillingskoncept, der med skiftende deltagere og skiftende
kuratorer præsenterer det ypperste inden for dansk kunsthåndværk og design. Formålet er at profilere og brande danske
kunsthåndværk og design over for både nationale og internationale meningsdannere, presse, producenter og andre fagfolk på
området samt at hjælpe de deltagende kunsthåndværkere og designere med at skabe nye kontakter til markedet og pressen.

Flere deltagere i tidligere MINDCRAFT-udstillinger er blevet spottet af toneangivende producenter, f.eks. italienske Nemo
Cassina og danske producenter som Fredericia Furniture, Muuto, Trip Trap og Gubi. Andre har solgt værker til private samlere
eller etableret nye samarbejder med højtprofilerede gallerier i New York, London og Paris.

