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Pressemeddelelse

Krabbesholm Højskole udstiller på Salone del Mobile
i Milano 2019
Danske højskoleelever viser deres arbejde frem på
verdens største møbelmesse.

Elever fra Krabbesholm Højskole udstiller i disse
dage deres værker på verdens største og vigtigste
design- og møbelmesse, Salone del Mobile, i Milano.
Projektet Object Makers er udviklet i samarbejde
med folkene bag RE F O R M Design Biennale – grafisk designer Jens Dan Johansen, møbeldesigner
Maria Bruun og møbelkunstner Rasmus Bækkel Fex –
der i efteråret 2018 igangsatte projektet på Krabbesholm Højskole. Projektet har skabt grobund for
en arbejdsproces, der sætter fokus på et grænseoverskridende fællesskab.
Værkerne fortæller en historie om et kollektivt
projekt, der opløser grænserne mellem individet og
fællesskabet og danner rammerne for en helt unik
arbejdsproces, hvor 115 elever på blot en uge har
udarbejdet over tusind objekter ved hjælp af et profant, fælles materiale: kanalplast.
De ni objekter, der bliver vist frem i Milano, er et
udvalg af viderebearbejdede og uddybede eksempler
på objekter, som er blevet til i processen. Udstillingen er båret af den mangfoldighed af objekter,
der er opstået i projektets forløb, mens udviklingen
af udstillingens visuelle identitet og udstillingsarkitektur er udarbejdet i samarbejde med nuværende
elever på højskolen.
Når grænserne mellem fagområder viskes ud
Krabbesholm Højskole huser hvert semester 115 elever, der arbejder inden for fem fagområder: kunst,
arkitektur, design, grafisk design og litteratur.
Object Makers undersøger, hvad sker der, når grænserne mellem de forskellige fagområder viskes ud og
erstattes af en fælles arbejdsproces.
”Krabbesholm Højskole er som kunsthøjskole en oplagt ramme for et projekt, der undersøger grænserne
mellem individet og fælleskabet i et tværfagligt
rum - her finder du potentialet i fælleskabet for
den enkelte og den enkeltes potentiale for det fælles.” fortæller Charlotte Jensen.
Formålet med projektet er at skabe en platform,
hvorfra det har været muligt at undersøge det
tværfaglige. Ved at tage afsæt i nogle helt særlige benspænd, har det været muligt at åbne for en
arbejdstilgang, hvor objekterne under deres tilblivelse har flyttet sig fra hånd til hånd. På den måde
kommer vidensdeling og fælles faglighed til udtryk
i de færdige objekter.
Verden vigtigste møbelmesse
Hvert år rejser omkring 300.000 besøgende til møbelmessen i Milano. Salone del Mobile er verdens

største design- og møbelmesse, og selvom meget af
messen består af udstillinger af kommercielle produkter fra store designhuse, så er der også dele af
Salone del Mobile, hvor der er rum til eksperimenter, og hvor mindre institutioner kan udstille deres
møbel- og designobjekter.
”Møbelmessen i Milano er en kæmpe international
platform, hvor det er muligt at spejle sig i en
sammenhæng, der rækker langt ud over den daglige
andedam” siger Charlotte Jensen
Krabbesholm Højskoles udstilling løber indtil til
den 14. april 2019 , og er blevet til i samarbejde
med Venture Projects.
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