The Tim e is Alw ays Now
Design, Kunst, Fotografi & Bøger
Fra 21.-23. november afholdes messen ’The Time is Always Now’ i Museumsbygningen med deltagelse af
otte aktører indenfor design, kunst, fotografi og bøger. Messen er 2. udgave af ’The Time is Now’, der fandt
sted i Museumsbygningen sidste år, hvor der blev lagt særlig vægt på krydsfeltet mellem kunst og design.
’The Time is Always Now’ lægger sig konceptmæssigt i forlængelse heraf.

På dette års messe er fokus især på den håndværksmæssige forarbejdelse, der giver et objekt den
afgørende finesse – lad det være sig et stykke design, et kunstværk, et fotografi eller en bog.
Flere af messens deltagere arbejder til dagligt med gamle teknikker, redskaber og arbejdsmetoder og
forsøger herved at bevare og videreføre traditionerne indenfor deres fagområde.
Alle deltagerne arbejder med at udbrede kendskabet til kunst og design af stor håndværksmæssig kvalitet.

At rette fokus mod netop håndværket, synes relevant i en industrialiseret verden, hvor tingene alt for ofte
handler om kvantitet frem for kvalitet.
Og som Johannes V. Jensen skrev i ’Danmarkssangen’, er det vigtigt at huske på, at ”Hvad Hånden former
er Aandens spor.”

På ’The Time is Always Now’ deltager:

Per Sax Møller
Per Sax Møller har arbejdet som sølvsmed i flere år og udfordrer med sine designs den gængse opfattelse
af, hvad sølvtøj er.
Sax Møllers omfattende produktion kan blandt andet ses på Oslo Museum of Art and Design,
Designmuseum Danmark og Museet Koldinghus.
www.saxsilver.com

Overgaard & Dyrman
Overgaard & Dyrman kombinerer i deres møbeldesigns teknikker fra traditionelt håndværk med moderne
teknologi. Virksomheden fokuserer på detaljerne og ambitionen er at skabe ærligt design, hvor det
håndlavede touch er af afgørende betydning.
www.oandd.dk

Tiger Tanuki
Tiger Tanuki – Eclectic Art and Design er et virtuelt galleri startet med det formål at promovere primært
japansk kunst og æstetik i en ny ramme. Tiger Tanuki konsulterer og handler med klassiske såvel som
moderne tryk og keramik.
Tiger Tanuki drives af Malene Wagner.
www.tiger-tanuki.com

Helgo
Helgo er en designvirksomhed, som drives af Christian Uldall.
Helgos design er uformelt, moderne og humørfyldt med stor vægt på kvalitet og omfatter alt lige fra saltog peberkværne til lamper og pendler .
www.helgo.dk

Zilmers
Zilmers designer og producerer luksuriøse håndmalede tapeter.
Virksomheden anvender gamle teknikker, til at skabe smuk og dekorativ vægbeklædning med nutidig
relevans.
Zilmers drives af Heidi Zilmer.
www.zilmers.com

Iben Høj
Iben Høj er både navnet på designer og virksomhed. Hos Iben Høj designes og produceres innovativt strik
til det feminine køn. Højs strik er kendetegnet ved en teknisk kompleksitet, et fokus på æstetik og den
unikke karakter af de enkelte designs.
www.ibenhoej.com

Donna Unica
Smykkevirksomheden Donna Unica drives af Magrethe Brems. Donna Unica smykker er, som navnet
angiver, helt unikke både i deres form, farver og materialevalg, men også fordi, der kun findes et enkelt
eksemplar af hvert smykke.

Smykkerne fremvises i et smykkeshow med modeller og musik torsdag den 20. november kl. 18.
www.donnaunica.dk

Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel
Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel, som til daglig er at finde i Museumsbygningen, viser på denne messe
værker af keramikerne Karen Bennicke og Peder Rasmussen samt af billedkunstner Majbritt Ulvedal Bjelke.
Herudover præsenteres den svenske fotograf Gerry Johanssons nye bog ’Antarktis’ og udvalgte billeder
herfra.
www.banjarathnov.com

Under messen tildeles hver aktør en eller flere af Museumsbygningens smukke ovenlyssale.

’The Time is Always Now’ 21.-23. november 2014, Museumsbygningen, Kastelsvej 18, 2100 København Ø,
hver dag 11-18. Entré 50 kr.
Fernisering 20. november kl. 17-19.
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