Pressmeddelande från Falkenbergs museum - designmuseum
Pressvisning för samtliga utställningar: Torsdag 26 maj kl.10 på Falkenbergs museum

Stolen Röhsska, foto: Swedese, Extra stor pendellampa, foto: Johan Kalén, Möbelkollektion Kelly, foto: Tacchini

Bruno Mathsson-priset 2015

CLAESSON KOIVISTO RUNE
28 maj – 28 augusti 2016

Utställning på Falkenbergs museum - designmuseum
Vernissage, lördag 28 maj, kl.12-16 med invigning kl.14.

Vinnarna av Bruno Mathsson-priset 2015* var de tre arkitekterna och formgivarna
Mårten Claesson, Eero Koivisto och Ola Rune. Utställningen presenterar deras
verksamhet under 21 år, ett samarbete som startade redan på Konstfack.
De debuterade 1994 med examensarbetet Villa Wabi. Under många år har Claesson
Koivisto Runes arkitektur och fromgivning varit internationellt uppmärksammad.
Det är lätt att hålla med styrelsen för Karin och Bruno Mathssons Fond, som i
prismotiveringen skrev: ”Med sitt examensarbete betonade de kopplingen mellan arkitektur,
rumsgestaltning och formgivning av föremål. Sedan dess har de finslipat sin designfilosofi
genom att skala ner till kärnan och utveckla sambanden mellan funktion och estetik. En
finslipning som även har tillfört dimensioner av humor. Claesson Koivisto Rune har med sina
omfattande internationella uppdrag haft en betydelsefull roll för att öka intresset i världen för
samtida svensk design.”
Lampor, kastruller, kontorsmöbler, fåtöljer, mattor, luftrenare, kakel, kontorsmiljöer,
restauranginredningar, lägenheter, konstgallerier, villor och kataloghus. Claesson Koivisto
Rune anlitas för att designa åt företag världen över från ett hemmabiosystem åt LG i
Sydkorea till ett förvaringssystem för Arflex i Italien.
Claesson Koivisto Rune var de första svenska arkitekterna som, år 2004, blev utvalda till den
internationella paviljongen på arkitekturbiennalen i Venedig.
Paula Antonelli, arkitekt och curator på Museum of Modern Art, New York, beskriver deras
arbetsprocess som ”innovativ men inte störande.”
Falkenbergs museum, Skepparesträtet 2, 311 74 Falkenberg, 0346-88 61 25, www.falkenbergsmuseum.se

Pressmeddelande från Falkenbergs museum - designmuseum
Pressvisning för samtliga utställningar: Torsdag 26 maj kl.10 på Falkenbergs museum
Närmare 60 projekt presenteras i utställningen, som är producerad av Vandalorum,
Värnamo, i samarbete med Claesson Koivisto Rune 2015.
*Bruno Mathsson-priset är ett av de stora designprisen i Norden med en prissumma
på 250 000 kronor.

Utställningsproduktion: Vandalorum i samarbete med Claesson Koivisto Rune
Pressvisning för samtliga utställningar: Torsdag 26 maj kl.10 på Falkenbergs museum. Vill
du komma vid annat tillfälle, kontakta nedanstående person.
Pressbilder: MyNewsdesk Sök på ”Falkenbergs museum”
Pressbilder med bildtext:
1. Stolen Röhsska, foto: Swedese, Falkenbergs museum
2. Extra stor pendellampa, foto: Johan Kalén, Falkenbergs museum
3. Möbelkollektion Kelly, foto: Tacchini, Falkenbergs museum

Kontakt för mer info om utställningsinnehåll och pressvisning:
Debbie Thompson, museichef, Falkenbergs museum – designmuseum
0346-88 60 00, debbie.thompson@falkenberg.se

Falkenbergs museum är ett kommunalt museum med inriktning design, på uppdrag från
Falkenbergs kommun och Region Halland.
Övriga utställningar 28 maj – 28 augusti, på Falkenbergs museum:
- Textil konst och radikal design: Veronica Nygren
- Jubileumsrummet: Curiously Liminal – Malin Henningsson

Falkenbergs museum, Skepparesträtet 2, 311 74 Falkenberg, 0346-88 61 25, www.falkenbergsmuseum.se

