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SNEDKERNES EFTERÅRSUDSTILLING

Presserundvisning afholdes i Parterrehaven i Tivoli
20. august kl. 14-16. Alle udstillere vil være til stede
sammen med de SE-medlemmer, der ikke udstiller i
år. Udstillerne vil i mindre grupper præsentere deres
værker for hinanden. Pressen er eksklusivt inviteret
med til denne interne foreningspræsentation.

Snedkernes Efterårsudstilling (SE) er en platform for udvikling og eksponering af nutidigt og eksperimenterende
dansk møbeldesign. SE er en ikke-kommerciel sammenslutning af 88 møbelproducenter og designere, der årligt
samarbejder om at skabe en udstilling med nye møbler
ud fra bestyrelsens tematiske oplæg, der varierer fra år
til år. Temaerne har til formål at udfordre medlemmerne
og skubbe dem ud i nye grænseflader af deres fag, ligesom der gennem temaerne lægges op til nyfortolkninger
af både velkendte arketyper og klassiske funktioner eller
tages afsæt i narrative eller politiske begreber.

Pressebilleder fås ved henvendelse til Karin Carlander på se@se-design.dk. Efter åbningen kan billederne
downloades direkte fra vores website til redaktionel brug
mod kreditering af fotograf Egon Gade, SE 2020 og Tivoli.
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Snedkernes Efterårsudstilling vises i Parterrehaven
i Tivoli, hvor møblerne udstilles blandt blomstrende
bede, buske og stauder. Parterrehaven blev anlagt
af Gudmund Nyeland Brandt i samarbejde med Poul
Henningsen i forbindelse med Tivolis 100-års jubilæum i 1943. Dengang var tanken, at Parterrehaven udelukkende skulle være en sommerhave, men i dag ændrer haven sig i takt med Tivolis forskellige sæsoner.
Parterrehaven blev renoveret i 2006 og fredet i 2014.

UDSTILLINGSPERIODE
20. AUGUST 2020 – 4. OKTOBER 2020

Hvert år indlemmes nye designere, da man kan søge om
optagelse som dansk eller international gæstedesigner
– en status, der med tiden kan transformeres til medlemskab. SE har gennem de senere år udstillet internationalt i Tokyo, London og Stockholm, ligesom danske
og internationale brands er kendt for at håndplukke
SE-projekter for at sætte dem i produktion.
Møblerne udstilles et nyt sted hvert år i samarbejde
med et nyt hold af kreative kræfter, der kontinuerligt
udvikler og iscenesætter indholdet af Snedkernes Efterårsudstilling. Holdet bag SE 2020 er fotograf Egon
Gade, Tivolis tegnestue v/Maria Hviid Bengtson og
Thomas Winkler samt skribent Charlotte Jul.
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Philip Bro + Kompan A/S
Jeremy Walton
Ebbe Gehl + Stål & Form aps
Jonas Herman Pedersen +
Gislev Drejerforretning,
Hedema A/S
Christina Strand
Anne Fabricius Møller +
Toke Overgaard
Mark Lara +
Silkeborg Plast A/S*
Rasmus Fenhann
Ahm & Lund + Stål & Form aps

•
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•
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•
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Peter Johansen
Claus Bjerre + Barlby Carlsson
Torben Skov + A. Petersen
Dögg Gudmundsdottir +
Kjeldtoft Møbelsnedkeri, Edda
Kartin Ragnarsdóttir, Stål & 		
Form aps, Metalsliberiet Slib-A
Henckel & Sievers*
Jonas Lyndby Jensen*
Erling Christoffersen
Jonas Trampedach +
Fritz Hansen
Kevin Hviid + Thinkwood*

• Poul Christiansen
• Hans Sandgren Jakobsen +
Ålsrode Smede- & Maskinfabrik
• Hannes Stephensen
• Ditte Hammerstrøm +
Frilunds Værksted,
Bruun Olsen Flet
• Lovorika Banovic +
Stål & Form aps
• Carlo Volf
• Séché Studio + Skagerak*
• Steen Dueholm Sehested +
Hudevad Furniture

• Boris Berlin +
Modelsnedker Rasmus Heide
• Akiko Ken Made +
Dalby Blik & Smedie
• Wednesday Architecture
& Helle Vibeke Jensen
• Povl B. Eskildsen +
Anders Nørgaard /
Q-works Indonesia

* GÆSTEUDSTILLERE

