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Malmsten's Goes Milan
Carl Malmsten Furniture Studies är välkända för sin möbelsnickeriutbildning
som startade redan 1930. Sedan samgåendet med Linköpings universitet år
2000 har Malmstens möbeldesignprogram etablerat sig som en av Sveriges
ledande designutbildningar.
Utbildningen finns sedan årsskiftet med på ”Domus Top 100”, en lista över
Europas hundra ledande design- och arkitekturskolor. Carl Malmsten
Furniture Studies tilldelades i samband med årets Möbelriksdag utmärkelsen
”Årets Designskola” med följande motivering:
"Med genuin tradition i korsningen av design och hantverk har denna skola
lyckats behålla fokus på produkter med reellt värde för sin användare. Raden
av studenter som lämnat denna utbildning och nått betydande framgångar
nationellt och internationellt är lång.”
Fokus ligger på möbler i trä där ledorden är hållbarhet och kvalitet. Övriga
utbildningsprogram på skolan är möbelkonservering och möbeltapetsering.
Samtliga utbildningar är professionsutbildningar som vilar på såväl
vetenskaplig som konstnärlig grund. Vi bereder samtidigt stort utrymme för
den handlingsburna kunskapen under mottot: ”Learning by Doing”!
Den 9 -14 april kommer Superstudio Più i Tortona att fyllas med svensk
design. Malmstens är en av utställarna i satsningen Swedish Design Goes
Milan. I ett samarbete med Svenska Institutet ställer vi ut i egen monter där
vi representeras av inte mindre än 16 alumner, åtta innevarande studenter
och fyra lärare. Till detta kommer fyra Malmstensalumner i Svensk Forms
utställning New Makers and Doers och ytterligare alumner i SaloneSatellite
och Ventura Lambrate.
Mer information finns här:

• Swedish Design Goes Milan
• Svenska Institutet
Bilder för nedladdning finns på Swedish Design Goes Milan’s officiella
pressida
Kontakt: Ulf Brunne, 013 28 23 20, ulf.brunne@liu.se, Mamstens
Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska
nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som
publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!
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