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Ny MINDCRAFT-udstilling i Circolo Filologico Milanese
Når verdens mest betydningsfulde designbegivenhed løber af stablen 12. – 17. april i Milano
med mere end 300.000 besøgende, præsenterer Statens Kunstfond helt nyt dansk design og
kunsthåndværk i udstillingen MINDCRAFT16.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design giver igen i 2016 et stort
internationalt designpublikum mulighed for at gå på opdagelse i det nyeste danske kunsthåndværk og
design. Årets deltagere er nu udvalgt, og rammerne for MINDCRAFT16 er det stemningsfyldte Circolo
Filologico Milanese i Milanos historiske bymidte.
Det er den dansk-italienske designduo GamFratesi, der har udvalgt de danske designere og
kunsthåndværkere til årets udgave af MINDCRAFT. GamFratesi var også kuratorer og
udstillingsdesignere, da MINDCRAFT sidste år blev vist på 500 m² spejlgulv i en klostergård i Milano,
hvor udstillingen modtog en Milano Design Award og en German Design Award.
De udvalgte designere og kunsthåndværkere i MINDCRAFT16 spænder fra unge talenter til mere
etablerede navne inden for kategorier som møbeldesign, tekstildesign, keramik, korpussølv, mode og
visuelt design. Alle deltagerne præsenterer helt nye værker. Årets deltagere er:
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benandsebastian benandsebastian.com
Anne Dorthe Vester og Maria Bruun annedorthevester.com/mariabruun.com
Christina Schou Christensen christinaschouchristensen.dk
Rosa Tolnov Clausen rosatolnovclausen.com
Freya Dalsjø freyadalsjo.com
Dark Matters darkmatters.dk
Yuki Ferdinandsen arare.dk
Halstrøm-Odgaard halstrom-odgaard.com
Ole Jensen olejensendesign.com
Irv Johnson irvjohnsonmusic.com
Marianne Krumbach mariannekrumbach.dk
Akiko Kuwahata akikokenmade.dk
Cecilie Manz ceciliemanz.com
Nicholas Nybro nicholasnybro.dk
Vibeke Fonnesberg Schmidt vibekefonnesbergschmidt.dk
Øjvind Slaatto slaatto.dk
Henrik Vibskov henrikvibskov.com

Side 2

MINDCRAFT har siden 2008 givet dansk kunsthåndhåndværk og design en markant eksponering på
verdens førende designscene under den årlige designuge i Milano. MINDCRAFT tilhører Statens
Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design, og udstillingerne organiseres af Slotsog Kulturstyrelsen.
Datoer og adresse
MINDCRAFT16
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Circolo Filologico Milanese
Via Clerici 10
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Faktabox
MINDCRAFT-udstillingerne tilhører Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og
Design og organiseres af Slots- og 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 dansk kunsthåndværk og design over for nationale og
internationale meningsdannere 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.
Sammensætningen af ordene MIND og CRAFT belyser udgangspunktet for udstillingerne – nemlig at
vise styrken i det spænd, som indeholder det eksperimenterende, nytænkende og konceptuelle
design på den ene side og de højeste kunstneriske og håndværksmæssige færdigheder fra
kunsthåndværket på den anden side.
Deltagerne i MINDCRAFT er udpeget af eksterne kuratorer, der er udvalgt af Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design. I årene 2008-2013 blev MINDCRAFTudstillingerne udviklet og organiseret af Danish Crafts. I 2014 fusionerede Danish Crafts med Slotsog Kulturstyrelsen (tidligere Kulturstyrelsen), og det blev besluttet at videreføre udstillingskonceptet i
Statens Kunstfond med Slots- og Kulturstyrelsen som projektoperatør.
MINDCRAFT08 vandt prisen for 'Best Contribution to 100% Design' på 100% Design i London, 2008.
MINDCRAFT15 vandt en Milano Design Award og en German Design Award for udstillingen i Milano,
2015.

