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Design denmark og Business by Design kuraterer designevent til
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017
”New Danish Modern” er navnet på kulturbyårets største designevent, som er initieret og
kurateret af Design denmark og dennes klyngeinitiativ i Region Midtjylland ”Business by
Design”. Begivenheden, som omfatter såvel udstilling som talks og workshops, er støttet
af Region Midtjylland og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, og reflekterer både den
legendariske danske designarv og nutidens designtalenter, når Aarhus folder sig ud som
europæisk kulturhovedstad.
I det nye udstillingsområde ”O Space” i Aarhus vil danske og internationale gæster fra 16. til
22. oktober 2017, blandt andre designrettede aktiviteter, kunne opleve en udstilling med
designmøbler og –produkter, der præsenterer dansk design fra efterkrigstiden til i dag.
Designobjekter af verdenskendte designere som Arne Jacobsen, Børge Mogensen, Finn Juhl
og Hans Wegner får modspil af nutidige designprodukter, skabt af vor tids ’arv-tagere’ som
fx Kasper Salto, Nikolai Steenfatt, Øivind Slaatto med flere.
”New Danish Modern” indgår i kulturbyårets program, der på mangfoldig vis reflekterer
værdierne ”demokrati”, ”bæredygtighed” og ”mangfoldighed”.
Programdirektør for Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, Juliana Engberg, siger om
designs rolle i kulturåret:
-

Dansk og design er synonyme, og i vores kulturår, ønsker vi at fejre de objekter og
ideer, der har givet Danmark en designidentitet. Med ”New Danish Modern” løfter vi
de klassiske ikoner og præger nogle nye stjerner, så styrken, klassisk skønhed, klog
opfindsomhed og fremtidige tænkning af objekter, stylet med velbehag og
funktionel glæde, kan deles af alle, og sprede budskabet via vores spændende ”New
Danish Modern”-projekt. Vi vil ha’ verden til at elske vores kreativitet.

Design denmark siger om ”New Danish Modern”-begivenheden, der blandt andet også vil
inddrage talenter fra Danmarks nye designpris Danish Design Award:
-

Med ”New Danish Modern” vil vi gerne vise og fortælle, at dansk design bygger på
en stærk tradition, der går tilbage til Danish Modern-æraen, men også at vi har nye
og vanvittigt talentfulde designere og brands, der bærer styrkepositionen videre,
samt at potentialet i vores design peger frem mod løsninger af nye udfordringer på
forretnings- og samfundsniveau, siger Henrik Weiglin, som er vicedirektør i Design
denmark.

En forløber for udstillingen er tidligere vist på Creative Expo Taiwan i april år i forbindelse
med Taipeis status som verdenshovedstad for design. I Taipei var udstillingen med til at
markedsføre – og i videre forstand eksportere – dansk design på de globale markeder. På
dansk jord skal den endnu større og nyudviklede begivenhed ligeledes åbne publikums øjne
for designområdets styrke og potentiale:

-

Region Midtjylland har en stærk position som designregion via More Creative og
designklyngen Business by Design. Hele næste år bliver en yderligere profilering af
regionen og Aarhus som internationalt knudepunkt for kreativitet og innovation. Det
er klart, at fortællingen om dansk design skal stå stærkt, når verdens øjne hviler på
Aarhus, og vi glæder os til de mange synergier og markedsføringsmuligheder, det
åbner for, siger projektleder for Business by Design, Jeppe Nørager.

Design denmark (Dd) er Danmarks største alliance af designere, -tænkere og -brugere, som
demonstrerer og formidler de positive effekter af design. Design denmark bygger bro mellem
erhverv, kultur og videnskab og arbejder for, at design opleves som målbart værdiskabende,
som en klar parameter for konkurrencedygtighed og som et værktøj til at skabe positive
forandringer i samfund og erhvervsliv.
Business by Design er et midtjysk vækstinitiativ, som arbejder for at styrke samarbejdet mellem
virksomheder og designkompetencer. Design denmark er værtsorganisation for Region
Midtjyllands klyngeinitiativ, der er en del af More Creative, der er støttet af Europæisk
Kulturhovedstad Aarhus 2017.
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