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Snedkernes Efterårsudstilling har rundet de 30.
30 år med at nytænke, udvikle, producere og formidle legesyge prototyper af møbler opstået
via dynamiske samarbejder mellem producent og designer. Vores ikke kommercielle fundament
har vist sig at holde vand som en platform for fremadskuende dialog, hvor kærligheden til møblet, faget og håndværket er i centrum.
Statens Kunstfond har i samme anledning begavet os med et generøst legat og denne fine
udtalelse: “SE har gennem tredive år udviklet sig til at være det primære forum for dansk eksperimentel møbelkunst, og på udstillingerne kan man forvisse sig om, at der netop nu er masser
af krudt i branchen… På SE udstiller unge sprudlende talenter side om side med de garvede
mestre, og den centrale idé om at lade foreningens designere mødes med producenterne i et eksperimentelt forum uden snærende kommercielle bånd har frigjort en masse kreativ energi.”
Den anerkendelse er vi helt vildt stolte af og glæder os til at dele med jer på årets udstilling
på Designmuseum Danmark d. 13. oktober. Det er første gang i mange år, at temaet er frit, og SE
er mindst lige så spændte på at se det brogede udvalg, som I er. Det eneste medlemmerne har
haft at forholde sig til er foreningens runde fødselsdag. Nogle har tænkt fødselsdagen ind som en
tematisk vinkel i forhold til, hvad en 30 årig har brug for i sit næsten voksne liv, mens andre har
fabuleret frit. Det eneste vi kan love er, at det ikke bliver kedeligt. Hør bare hvad du kan risikere
at møde:
En ged der ikke er en ged, men en snittebænk du kan lave din egen stol på
Et persisk spray on tæppe der kan foldes op som socialt gulvmøbel
Den ultimative easy chair du aldrig vil forlade
Skulpturelle højtalere der eliminerer diskussionerne i parforholdet
En opbevaringskurv til skovturen, vasketøjet eller alt det andet
Gavebordet som moderne pop up version
Barstolen til de lange nætter med vennerne
Memoiren der samler minder og drømme i fusionen mellem skrivepult og arkivskab
Stumtjeneren til familieforøgelsen
Stolens svar på folkevognen der hylder og favner hverdagen
Den ultraenkle reol der både kan hænge eller stå og rummer mere, end du tror
Og mange, mange andre fantastiske møbler…
På vegne af Snedkernes Efterårsudstilling
Thomas E. Alken og Karin Carlander

Pressevisning efter aftale onsdag den 12. oktober i designmuseets have, Bredgade 68 / 1260 København K
mellem kl. 18-21
Højtopløselige fotos kan downloades fra sitet / www.snedkernesefteraarsudstilling.dk fra d. 12. oktober kl. 23
Højtopløselige fotos kan rekvireres efter aftale fra den 13. september hos:
Snedkernes Efterårsudstilling v/ Karin Carlander / kc@snedkernesefteraarsudstilling.dk / T 29 88 14 18
Snedkernes Efterårsudstilling glæder sig til at se jer alle til fødselsdagsfest i Bredgade torsdag den 13. oktober kl. 17
SU: sekretariatschef Karin Carlander / kc@snedkernesefteraarsudstilling.dk

