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Maya Gabrielle Steinholtz
Cand. Design i Møbeldesign

Møbeldesigner med særlig interesse for relationen mellem
objekter, rum og menneske.
Modtager af Grethe Jalk’s hæderslegat 2017.
Innovation er for mig en grundsten i alle former for design, jeg
søger altid at udfordre hvad der er muligt.
Jeg har udover studiet arbejdet som freelancer og som assistent
hos A. Petersen’s showroom og butik på Kløvermarksvej.

Profil
De sidste år har jeg været helt dedikeret til mit studie, som jeg
har dyrket til fulde. Før mit studie til møbeldesigner havde jeg
projektansættelser bl.a. for Scenograf Adalsteinn Steffanson og
lys kunstneren Hans Madsen.
Jeg har en særlig interesse for relationen mellem rum, objekt
og menneske, og studerer ofte samtidstendenser for inspiration
til mine designs. Jeg har en stor interesse i menneskers fysiske,
såvel som kognitive adfærd, da jeg mener det bidrager til de
bedste resultater i design og formgivning.
Jeg har en stor interesse for hvordan bæredygtighed kan
inkorporeres som en parameter i design. Desuden har jeg
indgående kendskab til mange af de begreber og strategier
som er under udvikling i vores fag.
Som menneske er jeg målrettet, løsningsorienteret, med en
høj arbejds- glæde og morale. Jeg tager gerne ansvar, har et
naturligt lederskab og sætter pris på at arbejde i team med
kollegaer. For mig er det en selvfølge at overholde deadlines og
levere det bedste arbejde jeg formår.

Født:
24. August 1988, Stockholm
Adresse:
Rantzausgade 34A, 1.tv
2200 København N
Telefon:
28780448
Mail:
Mayasteinholtz@gmail.com
Web:
www.mayasteinholtz.com
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Uddannelse
2016-2018:

MA Møbeldesign Det Kongelige Danske Kunstakademi
Institut for Bygningskunst og Design.

2013-2016:

BA i Møbel og Rumdesign Det Kongelige Danske Kunstakademi
Institut for Bygningskunst og Design.

2011-2012:

Møbelsnedker

Teknisk Skole, Nørrebro

Inkl. praktik gennem euro-pas ordningen i Toscana, Italien.

2010-2011:

Idéudvikling og Design AFUK (akademiet for utæmmet kreativitet)
bl.a. udvikling af scenografier og kostumer til nycirkus forestillinger.

2009-2010:

Teater og Keramik Højskoleophold i Ry

2007:

Student Michaelskolen - Steinerskolen i Herlev

Afgangsprojekt, Fluid Space

Arbejdserfaring
2018 - Nu:

Studentermedhjælper A. Petersen

Arbejde med forberedelse og planlægning af udstillinger, samt formidling i butik og 		
udstilling.

2017:

Praktikant Muuto

Designmanagement, fra brief til produkt, samt bestemmelse af farver og tekstiler.

2016 - 2017: Freelance Møbeldesigner

NC Nordic Care

Denne svenske virksomhed fandt mit design på møbelmessen i Stockholm 2016, siden fulgte arbejde
med at tilpasse til industriell produktion.

2016 - 2018: Studentersekretær

Det Kongelige Danske Kunstakademi

Organisation og ledelse af de studerendes politiske organisation på KADK, inkl. talerør til skolens
administration.

2011 - 2016: Barista og Souschef

Kleist Kaffe, Frederiskberg Allé

Studiejob 10-20 timer pr. uge.

2010:

Rekvisitør assistent

Copenhagen Bombay

Planlægning og udførelse af scenografier til børnefjernsyn, bl.a. ‘Carsten og Gitte’.

2010:

Assistent for lys-kunstneren Hans Madsen Hans Madsen, København
Assisterende ved opsætning af hans værker da de er store, og kunstneren selv har 		

Skulpur i sandsten, 2007

højdeskræk ;)

2010:

Assistent for kunstner Hékla Jonsdóttir Kling og Bang, Reykavik
Assisterende ved opsætning og planlægning af værker.

2010:

Assistent for Adalstein Steffanson Kunstprojektet Lys Over Lolland

Arbejde med at forvandle den gamle sukkerfabrik i Holeby til kunstudstilling, biograf og 		
koncertsal.

2007:

Pædagogmedhjælper Den Integrerede Institution Lærkereden

2002-2008:

Træskulptør Træfigurer solgt på bl.a. Svensk Hemslöjd og Brinken i Stockholm
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Materialeundersøgelse, Really. Ved varme og pres kan materialet omformes til hårde skaller der holder sin form, 2017.

Personligt

Praktisk erfaring

Kunst, design, håndværk og rejser er blandt mine store i
nteresser. Jeg bruger gerne ferien på renovering af
familiegården i Norrtälje, nord for Stockholm.
Mit hjem er København hvor jeg har boet siden vi flyttede til
Danmark da jeg var 12 år gammel.
Jeg er lige hjemvendt fra en 2 måneders rejse til Peru, hvor
jeg har beundret den fantastiske natur og de gamle Inkabygværker. Det jeg elsker ved at opleve andre lande og
kulturer er at man bliver bevidst om hvor man selv kommer
fra, og hvorfor vi gør som vi gør. Dette bruger jeg aktivt i mit
virke som designer, hvor jeg gerne stiller spørgsmål til netop
dette.

- Snedker

Møbel, byggeri og interiør

- Tekstil

Polstring, materiale og skrædderi

- Arbejdstegninger

Snedkererfaring, professionel færdighed

- Metalarbejde

Svejsning, smedning, lodning og kold bearbejdning

- Modelbyggeri

Rum, møbler og scenografier, professionelle
færdighedder

- 3D Print

Både i ABS, PLA og Resin, inkl vedligehold af maskiner

- Planlægning

Udstillinger, møbelprojekter, scenografier og større
renoveringsprojekter

Udover rejser til familie og gård i Sverige rejser jeg ofte til
Barcelona hvor min kæreste bor.

Sprog
- Svensk
- Dansk
- Engelsk
- Spansk

IT kundskaber
Mac OSX
Windows

Professionelle færdighedder
Meget øvet

3D
Modersmål
Som modersmål
Flydende i skrift og tale
Let øvet

Personlige Kompetancer
- Struktureret
- Stædig
- Empatisk
- Nysgerrig
- Flexibel
- Poetisk
- Formidling
- Naturligt lederskab
- Ambitiøs
- Innovativ

God til at planlægge og udføre efter plan
Når jeg bestemmer mig er der intet der stopper mig
Jeg er god til at sætte mig i andres sted
Søger ofte viden udenfor eget felt
Arbejder gerne aftener og weekender
Søger poetiske elementer i arbejde såvel som private liv
God til at tale og fremlægge på en overbevisende måde
Jeg tager gerne føringen når der er brug for det
Jeg sætter høje mål og kæmper for at opnå dem
Jeg søger altid at udfordre de kendte rammer

- Rhinocesros
- Fusion360
- SketchUp
- SolidWorks

Professionelle færdighedder
Øvet
Let øvet
Basis brug

Rendering

- Keyshot
- RhinoRender
- Fusion360

Adobe2018
- Inddesign
- Ilustrator
- Photoshop

Øvet
Meget Øvet
Let øvet

Professionelle færdighedder
Øvet
Let øvet

Office

- Word
- Exel
- Powerpoint

Professionelle færdighedder
Professionelle færdighedder
Meget Øvet
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