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MINDCRAFT17 viser det ypperste af dansk design og
kunsthåndværk
MINDCRAFT17 præsenterer det internationale designpublikum for 15 nye værker skabt af en
række af Danmarks bedste kunsthåndværkere og designere. Udstillingen er kurateret og
iscenesat af designeren Henrik Vibskov og vises i hjertet af Milano.
Hvert år valfarter over 300.000 designinteresserede til designugen i Milano, som er verdens største
designbegivenhed. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design inviterer
igen i år publikum til at opleve helt nye værker fra en række af de fremmeste danske
kunsthåndværkere og designere. Værkerne er udvalgt og iscenesat af den danske designer Henrik
Vibskov.
MINDCRAFT har tradition for at vise et udvalg af de mest talentfulde nye og etablerede navne inden
for dansk kunsthåndværk og design. På årets udstilling deltager i alt 18 kunsthåndværkere og
designere der arbejder i en række forskellige materialer som sølv, papir, træ, keramik, tekstil og beton.
Deltagere
Tobias Møhl, Yuki Ferdinandsen, Eske Rex & Maria Mengel, Birk Marcus Hansen, Emil Krøyer &
Mads Sætter-Lassen, Anne Dorthe Vester & Maria Bruun, Kasper Kjeldgaard, Lærke Valum, Marianne
Eriksen Scott-Hansen, Isabel Berglund, Hanne G, Anders Ruhwald, Christina Schou Christensen,
Pernille Pontoppidan Pedersen og Carl Emil Jacobsen.
Med MINDCRAFT17 vender udstillingen tilbage til det historiske kloster San Simpliciano, hvor
udstillingen også blev vist i 2015. Udstillingens spektakulære iscenesættelse vakte dengang stor
opmærksomhed internationalt og modtog både en ”Milan Design Award” og en ”German Design
Award”. I 2008 blev udstillingen hædret med en ”Best of 100 % Design Award”.
Tid og sted
MINDCRAFT17
4-9. april 2017
tirsdag kl. 11.00-23.00
onsdag-lørdag kl. 11.00-21.00
søndag kl. 11.00-17.00

Side 2

San Simpliciano
Piazza Paolo VI 6
20121 Milano

Læs mere på hjemmesiden
Følg MINDCRAFT på facebook
Læs mere om Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design

Fakta om MINDCRAFT
MINDCRAFT er et internationalt anerkendt og prisbelønnet udstillingskoncept, der med skiftende
deltagere og kuratorer præsenterer det ypperste inden for dansk kunsthåndværk og design på
verdens førende designscene under den årlige designuge i Milano.
MINDCRAFT-udstillingen blev første gang vist i 2008. I år er det dermed tiende gang, at udstillingen
finder sted. I løbet af de sidst 10 år er udstillingen blevet en veletableret og eftertragtet international
platform for dansk kunsthåndværk og design.
Formålet med MINDCRAFT er at profilere dansk kunsthåndværk og design over for både nationale og
internationale meningsdannere, presse, producenter og fagfolk på området. Flere deltagere, der har
vist deres værker frem, er blevet opdaget af toneangivende producenter og har fået deres
MINDCRAFT-værk sat i produktion hos fx den italienske designer Nemo Cassina samt danske
producenter som Fredericia Furniture, HAY, Muuto, Menu, Skagerak og Gubi. Andre deltagere har
solgt værker til private samlere eller haft held med at etablere nye samarbejder med gallerier i
eksempelvis New York, London og Paris.
MINDCRAFT17 tilhører Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design.
Udstillingen organiseres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Yderligere oplysninger:
Konsulent Bo Kolbye, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 55 42, bko@slks.dk

