Stockholm Design Week pågår 3-9 februari. Foto: Gustav Kaiser
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Stockholm Design Week lockar besökare
från hela världen
Branschfolk, arkitekter, formgivare och journalister från hela världen kommer
till Stockholm för att besöka Stockholm Design Week och Stockholm
Furniture & Light Fair den 3 till 9 februari. Med mässan som nav kommer
Stockholm att pulsera av nästan 200 designevenemang, utställningar och
fester.
–Stockholm Design Week är ett fantastiskt tillfälle för alla
designintresserade, såväl bransch som allmänheten, att uppleva unika
designevent runtom i Stockholm och förstås även på Stockholm Furniture &
Light Fair, säger Chicie Lindgren, enhetschef Stockholm Design Events.

Detta är några av årets höjdpunkter:
Mattias Stenberg c/o Stockholms Auktionsverk
4–9 februari, Stockholms Auktionsverk, Nybrogatan 32
Den svenske arkitekten och formgivaren Mattias Stenberg tar sig an design
med ett holistiskt perspektiv, förenar arkitektmiljöer med den mänskliga
formen och får massproducerade objekt att kännas taktila och handgjorda.
Denna utställning och auktion hedrar Stenbergs breda designspektrum och
kommer att innehålla mer än 120 verk producerade exklusivt för denna
utställning av mer än 20 deltagande märken.
http://auktionsverket.se/nyheter/mattias-stenberg-co-stockholmsauktionsverk/
Alexander Lervik – Imaginations x12
4–9 februari, Sven-Harrys konstmuseum, Eastmansvägen 10
Är en stol en skulptur eller ett designobjekt? I en tid då kulturella inriktningar
går alltmer in i varandra utforskar formgivaren Alexander Lervik gränsen
mellan konst och design. Efter att ha fördjupat sig i olika konströrelser och
-grenar har han skapat utställningen Imaginations som består av tolv olika
verk som återspeglar människans förmåga till kreativitet och det mänskliga
tillståndet.
www.sven-harrys.se/sv
MISSCHIEFS
3–7 februari, Stureplan 6
MISSCHIEFS är en nyskapande feministisk nomadutställning med modern
kollektiv design som presenterar en unik grupp av tio banbrytande kvinnliga
svenska formgivare och en inbjuden gäst, som har valts ut utifrån sitt arbetes
utmanande karaktär i korsningen mellan design, hantverk och konst.
https://www.bolon.com/en/newsroom/news/2020/bolon-part-of-misschiefsexhibition
Design Diplomacy
5 februari, Italienska kulturinstitutet, Gärdesgatan 14
5 februari, Islands ambassad, Kommendörsgatan 35
7 februari, Finlands ambassad, Västra Trädgårdsgatan 13
På detta evenemang träffas framstående designprofiler från två länder och
delar med sig av sina erfarenheter till publiken. Design Diplomacy initierades
av Helsinki Design Week för att främja relationer mellan länder och
designers. Design Diplomacy, har tidigare ägt rum i Tokyo, Reykjavik, Berlin,

Oslo, Madrid, Canberra och New York. Årets upplaga görs i samarbete med
Finlands ambassad, Islands ambassad och Italienska kulturinstitutet.
Ung Svensk Form
4–9 februari, ArkDes, Skeppsholmen
Ung Svensk Form är en turnerande utställning samt en utmärkelse där en jury
utser vinnaren. När utställningen är på ArkDes kan besökaren ta del av
produktdesign, mode, hantverk och arkitektur m.m. www.arkdes.se

Öppet för allmänheten på Stockholm Furniture & Light Fair
8 februari kl. 10–18
Stockholm Furniture & Light Fair är världens ledande event för skandinavisk
design av möbler och belysning. Mässan hålls 4 till 8 februari på
Stockholmsmässan. Lördagen den 8 februari öppnar Stockholm Furniture &
Light Fair dörrarna för allmänheten och ger alla möjlighet att se de nyaste
produkterna innan de landar i affärerna.
www.stockholmfurniturelightfair.se/?sc_lang=sv-se
I ”The Official Guide” och på www.stockholmdesignweek.com presenteras
veckans event tillsammans med tips på Stockholms bästa shoppingställen,
restauranger och barer. ”The Official Guide” kan plockas upp på alla
deltagande event och även på Åhléns och Nationalmuseum. Guiden finns
också på Arlanda för internationella besökare att plocka upp.
Stockholm Design Week pågår 3-9 februari.
Stockholm Furniture & Light Fair äger rum på Stockholmsmässan 4-8
februari.
För mer information besök www.stockholmdesignweek.com eller kontakta:
Chicie Lindgren, Enhetschef Stockholm Design Events, tel +46 8 749 43 73,
chicie.lindgren@stockholmsmassan.se
Lotta Ahlvar, operativ projektledare, +46 8 749 41 52,
lotta.ahlvar@stockholmsmassan.se
Stockholm Design Events, Stockholmsmässan’s business area for design, arranges
Stockholm Furniture & Light Fair, Formex, Retail Priority Expo, and WorkSpace
Sweden, as well as coordinating the two design weeks, Stockholm Design Week
and Summer Design Week, plus the Material Library, a unique destination for

designers, interior designers and architects. Th e aim is to strengthen Stockholm’s
position as the most important destination for Scandinavian design, sustainability
and the Nordic lifestyle. Stockholmsmässan is owned by the City of Stockholm
and the Stockholm Chamber of Commerce.

Möten i världsklass
Inspiration och kunskap, affärsmöjligheter och nya vänner. Stockholmsmässan är
Nordens största mötesplats med ett 70-tal branschledande mässor och hundratals
nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang varje år.
Vi ser fram emot att träffa dig!
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