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Wang & Söderström skal designe The 
Mindcraft Project i Milano i 2020 
 
Det bliver duoen Wang & Söderström, der skal designe og iscenesætte den danske 
designudstilling The Mindcraft Project (tidligere MINDCRAFT) i Milano næste år. Wang & 
Söderström har studio i København og består af designer Anny Wang og arkitekt Tim 
Söderström. Wang & Söderström er internationalt kendte for deres undersøgende tilgang til 
koblingen mellem digitale og fysiske universer. 
 
Copenhagen Design Agency har valgt Wang & Söderström til at stå for udstillingsdesign og visuals til The 
Mindcraft Project's udstilling i forbindelse med Milan Design Week, som finder sted 21.-26. april 2020.  
 
Copenhagen Design Agency’s co-directors, Anders Kongskov og Kristian Kastoft fortæller: 
 
“Wang & Söderström har arbejdet med en bred vifte af internationalt førende designdrevne brands såvel 
som for anerkendte kulturinstitutioner. De har en meget original tilgang. Og med deres helt særlige evne til 
at sammenkoble digitale og fysisk håndgribelige oplevelser, mener vi, at de er et perfekt valg til at sætte den 
nye scene for The Mindcraft Project i Milano i 2020”. 
 
Anny Wang og Tim Söderström siger: 
 
“Design-elementerne henter inspiration fra den nye 'æra' i The Mindcraft Project. Ved at arbejde med 
abstrakte former, der påvirker hinanden, krydser hinanden og gror frem på forskellige måder, ønsker vi at 
symbolisere selve det at skabe et aftryk. Den ene side er, hvordan vi som designere eller forbrugere skaber 
spor, et kollektivt menneskeligt aftryk på Jorden. En anden side er, hvordan vi som designere kan skabe 
meningsfulde påvirkninger og katalysere forandring”. 
 
 
Nyt navn, website og identitet 
I 2019 blev The Mindcraft Project (tidligere MINDCRAFT) overdraget til Copenhagen Design Agency af 
Statens Kunstfond. Med skiftet til Copenhagen Design Agency vender The Mindcraft Project tilbage med et 
nyt navn, et nyt logo designet af Rasmus Koch Studio og et nyt website af Ruby Studio. 
 
 



 

 

 
Nyt fokus: Mere end en udstilling 
“The Mindcraft Project er mere end bare en udstilling. Det er en platform, der sigter mod at inspirere og 
vise, hvad design kan bidrage med, når discipliner krydses mellem kunst, design, teknologi og eminent godt 
håndværk. Desuden stiler projektet mod at løfte de deltagende designere og forbinde dem til nye markeder 
og potentielle projekter”, siger Anders Kongskov og Kristian Kastoft. 
 
Foruden udstillingen i Milano vil The Mindcraft Project via artikler gennem hele året kommunikere om den 
nøglerolle design spiller i forhold til både de store og små udfordringer, vi som samfund står overfor i disse 
år. 
 
 
Ny organisering og Advisory Boards 
Copenhagen Design Agency har oprettet to Advisory Boards til The Mindcraft Project: 
 
General Advisory Board 
Anne-Louise Sommer – Museumsdirektør – Designmuseum Danmark 
Thomas Graversen – Ejer – Fredericia Furniture 
Njusja de Gier – Senior Vice President – Kvadrat 
 
Curator Advisory Board 2020 
Maria Foerlev – Ejer – Etage Projects 
Niels Strøyer Christophersen – Grundlægger & Kreativ direktør – Frama 
Henriette Noermark – designkurator 
 
 
Partnerskaber 
Mindcraft er blevet vist i Milano hvert år fra 2008 til 2018. Udstillingerne har modtaget en række priser og 
nomineringer gennem årene. 
 
Copenhagen Design Agency skal drive The Mindcraft Project med færre offentlige midler end udstillingerne 
fra 2008 til 2018. Derfor vil The Mindcraft Project fremadrettet afhænge af nye partnerskabsmodeller og 
støtte fra sponsorer og fonde. 
 
Udstillingen i Milano bliver i 2020 indtil videre støttet af Statens Kunstfond, Beckett-Fonden og Augustinus 
Fonden. 
 
 
Presse-downloads & kontakt 
Download hi-res images og visuals https://mindcraftproject.com/press/milan-2020/ 
 
For yderligere information kontakt venligst: info@cphdesignagency.dk  
Kristian Kastoft, +45 29436411, k@cphdesignagency.dk  
Anders Kongskov, +45 22494091, a@cphdesignagency.dk  
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