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Matematiska lekar i Young Design Café
I höst har uppdraget att utforma Young Design Café på Formex, gått till
Simon Key Bertman. För sjätte gången i rad gestaltar en ung svensk
formgivare Young Design Café, som också omfattar avdelningen Young
Designers och en scen.
Simon Key Bertman, född 1982, gick ut Konstfacks textillinje 2010. Sedan
dess har han deltagit i flera utställningar. Hans mattor har bland annat visats
på Märta Måås Fjätterström i Båstad, Clarion, Hotel Birger Jarl och Hotel
Scandic Malmen. Han finns representerad i London, Brighton och Båstad.
På Formex Young Design Café skapar han en miljö som inspirerats av de
möjligheter och val som en 6-sidig tärning ger, därav namnet på
utställningen - T6. Detta visar sig bland annat i mönstret på golvets

mässmattor, i belysningen, där cykelhjulsarmaturer är placerade efter
tärningens/T6, utslag. Samma princip gäller för de kvadratiska
kalkstensborden, där kalkstensskivorna fått hål för kryddor beroende på
tärningens resultat. Och valet av krydda är också beroende av tärningens
resultat
I Young Design Café visas också en soffa från Lammhults i 6 olika moduler
med möbeltyg från Väveriet där Simon Key Bertman har skapat 6 mönster
med inspiration från soffans former och mått.
- Jag har alltid inspirerats av tärningar, koder, spel och matematiska system.
På Formex har jag nu fått tillfälle att visa på tärningens oändliga
möjligheter… Alla mönster är på något sätt inspirerade av alla variationer
som en tärning ger, säger Simon Key Bertman.
De andra formgivare som gestaltat Young Design Café (tidigare kallat Young
Design Lounge) är Sebastian Kjersén, My Little Drama, Lisa Bengtsson, Jarl
Ferneus och Fuldesign och Karin Robling.

För mer information besök www.formex.se eller www.bertman.nu eller
kontakta Lotta Signeul, pressansvarig, lotta.signeul@stockholmsmassan.se
eller 08-749 43 79.

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
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