
                                                               

                                                                      

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

 
PRESSEMEDDELELSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Munkeruphus vært for international design-biennale 
Designbiennalen RE F O R M udstiller nytænkning inden for design og kunst, og fra den 10. juni til 26. 
august kan årets biennale-udstilling nydes i oplagte rammer på udstillingsstedet Munkeruphus. 
 
Det er med stor stolthed og glæde, at Munkeruphus denne sommer er vært for den internationale 
designbiennale RE F O R M. Det er tredje gang, at biennalen afholdes med det sigte at udfordre eksisterende 
tankemønstre i designbranchen samt skabe plads til eksperimenter og nyskabelser i krydsfeltet mellem 
design, kunst, arkitektur og håndværk. 
 
Blandt årets udstillere finder man både internationale og nationale designere, der har skabt spændende og 
opsigtsvækkende værker inden for en forskellige genrer og materialer. Hvor deltagerne på de tidligere 
biennaler har været fortrinsvis danske designere, er der i år også bidragydere fra bl.a. Holland, Frankrig, 
Italien, USA og Kina. 
 
“Feltet i 2018 har været utroligt stærkt, og vi er meget stolte af at kunne præsentere en række reformerende værker, 
der alle gør op med gængse tankegange uden at gå på kompromis med kvalitet og håndværk,” siger 
møbeldesigner Maria Bruun, der sammen med møbelkunstneren Rasmus B. Fex grundlagde RE F O R M. 
 
Årets 20 deltagere er blevet udvalgt på baggrund af et open call med 146 ansøgere fra 21 lande, der blev 
bedømt af en jury bestående af Erik Lundh, direktør for møbelvirksomheden Källemo, Jill Singer og Monica 
Khemsurov fra den New York-baserede designblog Sight Unseen, Line Kjær, kunstnerisk leder på Munkeruphus 
samt teamet bag RE F O R M, der foruden de to grundlæggere også tæller Jens Dan Johansen og Louise 
Hagemann. 
 
Design-rebellens legeplads 
Det er ikke nogen tilfældighed, at RE F O R M 2018 finder sted på udstillingsstedet Munkeruphus. Det tidligere 
kunstnerhjem husede i mange år den alsidige og innovative kunstner Gunnar Aagaard Andersen (1919-1982), 
der gennem hele sit virke forsøgte at ophæve grænserne mellem kunst og design, og som konstant 
udforskede nye metoder og materialer. 
 
”Gunnar Aagaard Andersen ville have været vildt begejstret, hvis han vidste, at der denne sommer rykker 20 unge 
design-rebeller ind på Munkeruphus. Han brugte kunsten til at skubbe design i en mere radikal retning og forsøgte 
hele tiden at gøre op med dansk designs pænhed og konventioner,” fortæller kunstnerisk leder på Munkeruphus, 
Line Kjær. 



                                                               

                                                                      

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

 
 
RE F O R M 2018-udstillingen og årets udvalgte deltagere præsenteres og afsløres ved en festlig åbning på 
Munkeruphus lørdag d. 9. juni kl. 15-17, hvor alle er velkomne til at deltage. 
 
Bag om RE F O R M 2018 
Til udstillingen er der udarbejdet et tilhørende katalog, der foruden RE F O R Ms manifest, fotos og 
beskrivelser af årets udstillere og værker også indeholder tekster af bl.a. møbeldesigner Chris L. Halstrøm 
samt designer, designskribent- og kurator Pil Bredahl. 
I den lille biograf på Munkeruphus’ 1. sal vises en kortfilm bl.a. med et interview med folkene bag RE F O R M, 
der fortæller om deres ambitioner om at reformere den danske designverden. 
Endelig vil man hele sommeren igennem kunne opleve design talks, middage, omvisninger og andre events 
på Munkeruphus i forbindelse med biennalen. Arrangementerne annonceres løbende på munkeruphus.dk 
 
Udstillingen RE F O R M 2018 kan opleves på Munkeruphus fra 10. juni 2018 og frem til den 26. august.  
Åbningstider er onsdag til søndag kl. 12-17 + første torsdag måneden kl. 12-20. 
Se mere på www.re-form.dk og www.munkeruphus.dk 
 
Pressemateriale 
Pressebilleder i høj opløsning kan downloades i presserummet på vores hjemmeside. For pressefremvisning 
og yderligere info kontakt venligst kunstnerisk leder Line Kjær på lk@munkeruphus.dk eller på tlf. 26367939. 
 
Tak til 
RE F O R M vil gerne takke Statens Kunstfond og Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond for støtte til 
realiseringen af RE F O R M 2018. 
 
Udstillere på RE F O R M 2018: 
Collin Townsend Velkoff (US)  
Troels Flensted (DK) & Ragna Mouritzen (DK)  
Aske Foersom (DK) & Jesper Su Rosenmeier (DK)  
Vinni Hedegaard Frederiksen (DK)  
Gareth Proskourine-Barnett (UK)  
Jeppe Lillegaard Nielsson (DK) & Anna Oxholm Iversen (DK)  
James Albert Martin (IR), Eibhlin Ni Chathasaigh (IR) & Anne Dorthe Vester (DK)  
Laura Faurschou (DK)  
Stine Mikkelsen (DK)  
Ida Elke (DK)  
Manuel Canu (IT)  
Márk Redele (NL) 
ÖRN DUVALD (IS/DK)  
Mette Schelde (DK)  
Thomas Ballouhey (NL)  
Kasper Kjeldgaard (DK)  
Julien Manaira (FR)  
Søren Betak (DK)  
Ying Chang (CH)  
Pettersen & Hein (DK) 


