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De är utvalda - 2013 års deltagare i
Greenhouse och UNG Svensk Form är
klara
Under Stockholm Furniture & Light Fair 2013 får unga kreatörer återigen
chansen att visa sina alster för producenter och besökare från möbel- och
belysningsbranschen, press samt för allmänheten i utställningen Greenhouse. Nu
är det klart vilka som blivit utvalda att ställa ut i Greenhouse 2013.
36 designers och 38 form- och designskolor från sexton olika länder kommer
att ställa ut sina alster, med tonvikt på skandinaviska utställare. Två som nu
fått besked att de blivit utvalda är Mana Trio Flingdal och Mojdeh Hassani
från Stockholm.

– Vi blev väldigt överraskade och otroligt glada över att få vara med och att
våra idéer hade nått fram till juryn, att de trodde på oss. Nu hoppas vi knyta
kontakter med intressenter från hela världen, berättar de.
Hela deltagarlistan till Greenhouse 2013 hittar du här.
I Greenhouse premiärvisas också vandringsutställningen UNG Svensk Form ,
en tävling som drivs av Svensk Form i samarbete med Stockholm Furniture &
Light Fair.
– Ung Svensk Form öppnar ett fönster mot framtiden. Denna omgång
utmärker sig genom ett starkt socialt engagemang. Det är lika spännande
varje gång när bidragen samlas i biblioteket i Svensk Forms lokaler på
Skeppsholmen i Stockholm och juryn inleder sin första sållningsomgång. Det
ger en glimt av samtida tendenser och fenomen, berättar Karin Wiberg från
Svensk Form.
I år skickades rekordmånga bidrag in, cirka 400 stycken och juryn fick en tuff
utmaning när de gav sig i kast med att analysera projekten. I Ung Svensk
Form finns inga begränsande kategorier, utan fri skaparkraft, experiment och
innovativa koncept uppmuntras.
Årets jury till Greenhourse bestod av: Gabriella Gustafson, arkitekt från TAF
arkitektkontor, Anna von Schewen, inredningsarkitekt och formgivare, Matti
Klenell, inredningsarkitekt och möbelformgivare samt designentreprenören
David Carlsson.
Årets jury i UNG Svensk Form bestod av: Bea Szenfeld, Jani Myrman
Kristoffersen, Lotta Kühlhorn, Margot Barolo, Olof Kolte, Sara Szyber, Thomas
Bernstrand. Ung Svensk Form invigs i Greenhouse Stockholm Furniture Fair
2013, därefter startar turnén i Sverige samt internationellt.
Stockholm Furniture & Light Fair går på Stockholmsmässan 5-9 februari
2013.

För mer information besök stockholmfurniturefair.com eller kontakta:

Jessica Agert, presschef Stockholmsmässan, tel 08-749 4336,
jessica.agert@stockholmsmassan.se
Cecilia Nyberg, projektchef Stockholm Furniture & Light Fair, tel 08-749
4386,cecilia.nyberg@stockholmsmassan.se

Intervju med Mana Trio Flingdal och Mojdeh Hassani från Sverige
Vad har ni för förväntningar inför Greenhouse 2013?
– Vi ser fram emot att få träffa intressanta människor och föra diskussioner kring
design och våra idéer. Det ska bli så kul för oss att se vår designprocess från start
till slut, detta kommer att ge oss kraft att utvecklas inom vårt yrke.
Hur kändes det när ni ni fick besked att ni blivit utvalda?
– Vi blev väldigt överraskade och otroligt glada över att få vara med och att våra
idéer hade nått fram till juryn, att de trodde på oss.
Vilka produkter kommer ni att ta med till utställningen?
– Vår produktkollektion har en relation till badrummet och
ursprungsinspirationen kommer från ett persiskt hamam. I kollektionen ingår allt
ifrån badpallar till tvättlinor.
Vad hoppas ni att resultatet av ert deltagande ska bli?
– Vi hoppas få knyta goda kontakter med intressenter från hela världen, och att
vår kollektion på detta vis får ett fortsatt liv.

Dessa ställer ut i UNG Svensk Form:

Erik Olovsson, Emma Österman, Tove Thambert, Lilian de Souza, Josefin
Ambring, Jenny Ekdahl, Jonna Fransson, Filipe Balestra, An Ni Le, Henrik
Franklin, Linnea Karlsson, Eric Calderon, Anna Olstam, Nick Ross, Jacob
Stenman, Caroline Brahme, Elsa Suneson, Caroline Karström, Elsa Suneson,
Anna Blomberg
Anna Jadvi, Mike Årsjö, Daniel Carlsten, Jonas Jansson, Johanna Magoria,
Mikael Axelsson, Sara Lundkvist, Kyuhyung Cho, Nicole Kärnell, Jingfeng
Fang, Moé Takemura

Stockholmsmässan är en av världens främsta och mest flexibla mötesarrangörer.
Vi erbjuder den perfekta mötesplatsen för allt från internationella toppmöten till
breda publikmässor. Tillsammans med utställare och arrangörer skapar vi
välregisserade möten som ger besökaren inspiration, kunskap och
affärsmöjligheter. Som Nordens ledande arrangör genomför vi varje år ett 60-tal
branschledande mässor samt ett 100-tal nationella och internationella
kongresser, konferenser och evenemang. Varje år välkomnar vi 10 000 utställare,
1,5 miljoner besökare och fler än 7 000 journalister från hela världen.
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