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Bang Universe skapar paradoxal utställning på Formex
- After Before Party navigerar mellan framtidstro och oro
Den 18 januari slår Formex åter upp portarna till Nordens största mötesplats för inredning. Temat för kommande upplaga är Next Mindset
och på uppdrag av Formex har designbyrån Bang Universe g jort sin tolkning på temat genom en utställning som fått namnet After Before
Party. Med hjälp av de fyra stylisterna Ida Lauga, Fanny Hamlin, Camilla Gantelius och Dennis Valencia undersöker designstudion hur vi
människor försöker navigera bland känslor av framtidstro och vemod.
– Formex gav oss i uppdrag att tolka temat Next Mindset och tankarna gick genast i gång; det här är ju frågor som alla jag känner grubblar
på. Vi befinner oss i ett konstigt mellanläge; vi är inte ur pandemin, men inte heller i den kritiska fasen och vi vet att det kommer ett
”efter.” After Before Party beskriver både framtid, dåtid och nuläge som vi ser det; en mixad känsla av dystopi och optimism, där festen
pågår. Ibland på ett kanske osmakligt sätt. Vi vill ju umgås, shoppa och trivas, men kan vi det? Och hur? Dessa frågeställningar utforskar vi
i utställningen, säger Theresia Svanholm, grundare och Creative Director på Bang Universe.
När Formex åter öppnar i januari 2022 är det med nya insikter som besökare och utställare möts. De två senaste årens pandemi har
påverkat branschen på flera sätt. Många av Formex utställare har sett en ökad efterfrågan på marknaden gällande heminredningsprodukter till följd av att människr lagt mer pengar på bostaden när resor uteblivit och många arbetat hemifrån. Samtidigt har leveranser
försenats och produkter uteblivit vilket skapat globala problem för många. Nu är efterfrågan stor bland både utställare och besökare att
åter mötas i en fysisk kontext för att skapa nya affärer.
– Allt är som vanligt och allt har förändrats, det är känslan när vi i januari 2022 öppnar upp efter tre nedstängda säsonger med temat
Next Mindset. Vi har ägnat mycket tid för att utveckla mässan i linje med de globala hållbarhetsmålen som presenteras i Agenda 2030.
På Formex vill vi sprida kunskap och inspirera till utveckling. Tillsammans med utställare och besökare kan vi skapa en värld för inredningsdesign där trender, talanger och affärer får växa och mötas på nya sätt, säger Kajsa Falck Torlegård, operative event manager för Formex.
Till sin hjälp har Bang Universe anlitat de fyra stylisterna; Ida Lauga, Fanny Hamlin, Camilla Gantelius och Dennis Valencia som fått helt
fria händer att tolka temat Next Mindset genom att besvara frågorna; vad tar du med dig från ”innan” och vad vill du se ”efter?”
– Temautställningen After Before party är lite som att sätta skrattet i halsen, och jag tror att många med oss känner så just nu. Vi har fått
insikter som kräver att vi alla tänker ett steg längre vad gäller vårt eget förhållningssätt och det är just vad Bang Universe sätter fingret på.
De stylister som bjudits in är nya namn för Formex. Vi vill erbjuda dem en arena där de kan möta en större publik och vi är oerhört nyfikna
på hur deras tolkningar av temat kommer se ut, avslutar Kajsa Falck Torlegård.
Formex pågår mellan den 18 – 21 januari, 2022 och biljetter finns till försäljning här:
https://www.formex.se/kopbiljett
www.banguniverse.se
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