P H I L I P P
V º N H A S E

Philipp von Hase (1980) er utdannet møbelsnekker fra Tyskland.
For ti år siden kom Philipp til Norge som en omreisende kunsthåndverker.
Han ble værende og tok en mastergrad i møbeldesign ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.
Philipp har siden da etablert sit møbeldesignvirksomhet og verksted i Bergen.
Hans småskalaproduksjoner er kjent for sitt skulpturell og ikke minst flerfunksjonelle formspråk.
Møblene ha vært vist mange steder i Norge og flere andre deler av verden.
Philipp holder også workshops og underviser i snekkerhåndverk ved forskjellige institusjoner.

curriculum vitae
undervisning

utstillinger
priser

verkstedsleder på fellesverkstedt 'aldea' i bergen, norge
møbel snekker kurs ved aldea fellesverkstedet i bergen
verksteds introduksjonskurs ved arkitekthøgskolen i bergen

2019

'trialog' stol på 'he xiangning' kunst museum in shenzhen, kina

møbel design og småskalaproduksjon av egen design i bergen, norge
design workshops under design festivalen i bergen

2018

'omera' krakk på 'fresh paint' kunstmesse i tel aviv, israel

etablering av fellesverkstedet 'aldea' i bergen og egen produksjon

2017

'stable' bukker utstilling på 'kode' design butikk i bergen, norge
vinner av sparebankens sør - villvin pris

mastergrad i møbeldesign ved kunst- og designhøgskolen i bergen, norge

2016

'omera' krakker på galleri 'via' under paris designuke i paris, frankrike
'freedesign' utstilling i 'galleri villvin' under kunsthåndverkmarked i risør, norge
'trialog' på 'meet my project' under milan designuke i milan, italia
villvin kunsthandverkmarkeds - student pris

etablering av 'furnature and freedesign' virksomhet i bergen, norge
‘creation station' workshop ifm 'raff ’designuke i bergen, norge
'cultivation station' workshop ifm med 'trash cusine' under helsinki designuke, finland

2015

'frunature' design utstilling på khio under 'designers saturday' i oslo, norge
'furnature' design utstilling på 'ventura lambrate' i milan, italia
'trialog' stol i utstilling 'tre.nd' på norsk skogs og fiskeri museum i elverum, norge

'redesign' konsept film produksjon for tv to i oslo, norge

2014

'signa ligna' under 'hundred percent norway' utstilling på tent london, uk
'furnature' design salgsutstilling på 'nordic design fair' på doga i oslo, norge
'trialog' stol på 'nordic passion' utstilling i seoul museum of art, south korea

bachelorgrad i møbel design og interiørarkitektur ved kunst- og designhøgskolen i bergen
redesign kurs ved folketsuniversitet i bergen

2013

'present re.cyceles' skulptur utstilling på 'edsvik konsthall' i stockholm, sverige
'spire' og 'trialog' på 'hundret percent norway' under london design festival, uk
'trialog' stol på 'dmy design festival' i berlin tempelhof, tyskland
'trialog' stol på 'greenhouse' under møbelmessen i stockholm, sverige
designers saturday award - for trialog stolen

utvikling av møbler ved 'konstnärernas kollektivverkstad' i stockholm, sverige
utvekslingssemester ved 'academia das belas artes' i lisboa, portugal

2012

møbel og romdesign studier ved kunst- og designhøgskolen i bergen, norge

2011

helhetlige design studier ved 'permakultur akademiet' i berlin, tyskland

2010

undervisning av tradisjonell snekkerhandverk i sao paulo, brasil
tradisjonell snekker handverk ved 'projeto alavanca' i sao paulo

2009

ansatt i møbelproduksjon hos 'rud rasmussen' i københavn, danmark

2008

omreisender håndverker i snekkerfag etter tysk tradisjon, tyskland

2007

møbelsnekker svennebrev fra hannover, tyskland

2006

ett års båtbyggeprosjekt ved yrkesskolen i hannover, tyskland

2005

utdanning til møbelsnekker ved firma 'voll holz' i hannover, tyskland

2004

frivillig tjeneste hos 'tools for solidarity' i belfast, nord irland

2003

