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Flensted Mobiler / Anima / Økolariet / Teateret Svalegangen i Aarhus /  

Sinds Pårørenderådgivning  / Instant City / IBOS – Instituttet for Blinde  

og Svagsynede i Hellerup / Dansk Cykelturisme / Vordingborg 

Kommune / Ecre – European Council on Refugees and Exiles /  

Frivilligcenter Aarhus / CoderDojo ITU / Mindfuld Rich / Bitossi Cerami-

che / Kopenhagen Fur / AGURK / Kvindemuseet i Danmark / Landlyst 

Dagcenter i Esbjerg / Christiansfeld Centeret / Garia / Louis Poulsen /  

Euragglo s.r.l. / Agio dz / Scandola Marmi s.n.c. / Lightyears /  

Teknologisk Institut i Odense / New Works / GOODS / Altan-Alferne / 

Egetæpper / Danish Cultural Center i Beijing / Hamide Design Studio /  

Jan Mackenhauer / Buntmager Ole B. Christensen / Sølvsmed  

Andreas Jørgensen / H2O / Quilts of Denmark / Norse Projects / Hi on 

life / Henrik Vibskov / Jan Machenhauer / Hummel / LEGO / Jackpot /  

Viking Rubber / Hutters / Randers Handsker / Tvaersam Tinværksted /  

Peter Jensen / B&O PLAY /  Visit Greenland / Kvadrat / Schoeller, 

the spinning group / Anette Joost, photographer by heart / Skive Tek-

niske Skole / Innvik / Claudius / Heart / Museum Midtjylland / Hoei / 

Huldahl / Dark Matters / IKEA / ONLY, Bestseller / CD-Company

SAMARBEJDSPARTNERE



DESIGN MED  
EFFEKT

Ansæt en designer og opnå effekt i hele 

din værdikæde. Så kort kan det siges.  

I alt fald i et forord. Dokumentationen 

sender jeg gerne.

 Skriv blot til egn@dskd. dk, men læs 

også mere i dette magasin, hvor Design-

skolen Kolding præsenterer årets cand.

des.’er og deres afgangsprojekter.

 I år er alle Designskolen Koldings af-

gangsprojekter lavet i samarbejde med 

en virksomhed, en offentlig institution 

eller f.eks. en forening. Design handler 

nemlig om at forandre virkeligheden til 

noget bedre. Derfor skal afgangsprojek-

ter ikke laves til skrivebordsskuffen. De 

skal inspirere fremtiden, og det er vores 

omverden heldigvis enig i. Tusind tak til 

de mange, som har stillet sig til rådig-

hed for et samarbejde: Louis Poulsen, 

Lightyears, Egetæpper, Hummel, Only, 

Jackpot, Altan-alferne, IKEA, Kvadrat, 

B&O, Henrik Vibskov. Og jeg kunne fort-

sætte, så det gør jeg: Teknologisk Insti-

tut, Visit Greenland, Sinds Pårørende-

forening, Kvindemuseet, LEGO Group, 

Danish Cultural Center Beijing, Quilts of 

Denmark og mange flere. 

 Det er ikke kun i det afsluttende pro-

jekt, at skolens studerende samarbejder 

med virkeligheden. Det gør de også i det 

daglige, bl.a. takket være vores faste 

samarbejdspartnere: Sygehus Lillebælt, 

Kolding Kommune, ECCO, TREFOR, Ca-

pital of Children og Kopenhagen Fur. 

 En markant international orientering er 

ligeledes et kendetegn ved årets kandi-

dater. Dels kommer en del fra udlandet, 

men med en drøm om at arbejde i Dan-

mark. Dels har de fleste studerende til-

bragt mindst et halvt semester i udlandet 

som en del af deres studie, bl.a. på vores 

forlagte undervisningssteder i Kumasi, 

Ghana og Shanghai, Kina. 

 På vegne af Designskolen Kolding 

ønsker jeg kandidaterne tillykke med 

eksamen og tillykke til jer, som ansætter 

dem.  I får en meget dygtig, engageret 

og til tider lidt gal medarbejder, som 

både kan blive inden for boksen og tæn-

ke ud af den. Som kan designe til fordel 

for en udvikling 

med mere funktio-

nalitet, kvalitet og 

mening. Kom og se 

kandidaternes af-

gangsprojekter på 

Koldinghus, hvor 

de udstiller fra den 

1. juli til den 23. ok-

tober 2016. 

”Kom og se kandidater
nes afgangsprojekter på 
Koldinghus, hvor de ud
stiller fra den 1. juli til 
den 23. oktober 2016”

Elsebeth Gerner Nielsen

Rektor for Designskolen Kolding
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Bukket og foldet og helst tvunget lidt ud af 
form. Industriel designer Omayra Maymó  
tager livtag med den strømlinede ens rettet-
hed i industrielt fremstillede genstande og 
insisterer på at bringe følelser og livsglæde 
tilbage i masseproduktionen.

HELST LIDT UDE  
AF KONTROL

“I løbet af det seneste århundrede har 

vores materielle omgivelser været præ-

get af et ‘perfekt’ og ‘standardiseret’ in-

dustrielt ideal. Men nu er der ved at ske 

et skifte, hvor forbrugerne forkaster det 

uniforme udtryk. Det stiller nye krav til 

masseproduktionerne, og jeg ønskede 

at undersøge, hvordan man netop kan 

opfinde mere udtryksfulde og menings-

fyldte industrielt fremstillede brugsgen-

stande,” fortæller Omayra Maymó, ny-

uddannet industriel designer.

 En åbningstale, der lyder abstrakt, men 

når man ser hendes afgangskollektion, 

forstår man bedre tankegangen. Kollek-

tionen består af i alt tre produktserier; 

 GRASP, som består af cylinderforme-

de bokse, der også kan anvendes som 

vaser. Alle dele har låg, og boksen er 

formet, så det ser ud som om, den kram-

mer låget og dermed holder det på plads;

 ENFOLD-skålene, der ligner afstøb-

ninger af tilfældigt foldede stykker papir, 

er formet af runde flade stykker mes-

sing, der folder sig forsigtigt om de ting, 

der bliver placeret i skålene;

 og endelig kandeserien PLEAT, der er 

skabt ved at give en kobbercylinder en 

ekstra fold, der i al sin enkelhed under-

streger, at funktionen er en kande. 

Fingeraftryk ja tak

Men hvorfor overhovedet gå løs på de 

fine hverdagsobjekter, der også ville fun-

gere uden de tilførte buler i overfladen?

”Det unikke præg på mine genstande er 

ikke kunstigt tilføjet. Produkterne kunne 

faktisk ikke fungere uden de små ind-

greb, der er opstået helt naturligt i pro-

cessen og arbejdet med materialerne,” 

fortæller Omayra Maymó: 

 ”De teknikker, jeg har anvendt, og de 

tilfældige resultater, det har givet, er 

netop det, der giver hele produktet sit 

formål: Cylinderen, der holder låget på 

plads; skålens form, der opstår natur-

ligt; og udformningen af kandens hæl-

detud. Min udfordring var at genskabe 

den særlige følelsesmæssige værdi, der 

opstår mellem en forbruger og et unikt 

produkt. Men vel at mærke genskabe 

den i en industriel kontekst. Det unikke 

optræder jo ellers typisk i håndlavede 

produkter, hvor den enkelte håndvær-

ker ikke kan kontrollere samtlige aspek-

ter af produktionen – der vil altid være 

et element af usikkerhed. Den usikker-

hed er næsten elimineret i industriel 

produktion, fordi det her handler om at 

kunne genskabe de samme genstande 

igen og igen, med 100 % præcision og 

kontrol. Mit projekt undersøger derfor, 

hvordan man kan genindføre de ting, 

folk elsker ved kunsthåndværk: uper-

fektheder, små tegn fra fremstillings-

processen, håndværkerens fingeraftryk 

eller mærker fra værktøj for eksempel. 

Altså miste kontrollen lidt, fordi vi der-

med får produkter med en historie og et 

eget liv,” forklarer designeren, der også 

er uddannet arkitekt.

 Og hun ved nok, hvad hun taler om: I 

de indledende analyser til sit projekt har 

hun samlet 120 eksempler på industrielle 

unikastykker i et massivt katalog, der ty-

deliggør de forskellige udtryk i henholds-

vis håndværks- og fabriksfremstilling.

Designer følelser

Produkterne er fremstillet i de bløde me-

taller bronze og messing, fordi de alt an-

det lige har været nemmere at give hver 

deres særlige særpræg. For produkter-

ne er massefremstillet og dermed ens, 

men samtidig har Omayra Maymó for-

mået at introducere en vis frihed i selve 

produktionsprocessen, der gør, at hver 

genstand alligevel har små raffinerede 

forskelle i forhold til alle de andre:

 ”Jeg har arbejdet med tre forskellige 

fremstillingsmetoder for at kunne lave 

produkter med mindre kontrol og mere 

sjæl. Som designere har vi evnerne til at 

præge den materielle verden, og ingen 

har sagt, vi absolut skal underlægge os 

den eksisterende teknologi og dens 

ensrettede æstetik. Vi har netop mu-

ligheden for at tilføre følelser og mere 

mening til vores omgivelser,” siger den 

industrielle designer.

 Omayra Maymó har i projektet sam-

arbejdet tæt med det københavnske 

designhus New Works, der fremstil-

ler designede brugsgenstande med et 

kunstnerisk præg. 

Omayra Maymó

info@omayramaymo.com
@

Omayra Maymó vil genindføre 

de ting, folk elsker ved kunst-

håndværk: uperfektheder, små 

tegn fra fremstillingsprocessen, 

håndværkerens fingeraftryk el-

ler mærker efter værktøj.
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Skærver af overskudsmarmor støbt ind en blanding af 
marmorstøv, cement og pigment. Terrazzo er historien 
om en bæredygtig italiensk produktion, opfundet den-
gang udnyttelse af alle ressourcer var en dyd. Industriel 
designer Alberto Bellamoli har genopfundet materialet.

TERRAZZO
VERSION 2.0

Alberto Bellamoli

albertobella@me.com
@

S
te

fa
no

 B
e

lla
m

o
li

6 DESIGNSKOLEN KOLDING



Alberto: Undskyld jeg ringer lidt for sent…

Interviewer: Det gør ikke noget, jeg for-
ventede faktisk lidt forsinkelse. Du er jo 
italiener.
Alberto: [latter]

Itw: Men vi skulle tale om dit afgangspro-
jekt fra Designskolen. Du har jo arbejdet 
med terrazzo…
Alberto: Si…

Itw: …og jeg tænkte, du måske kunne 
forklare lidt mere om, hvorfor du netop 
har valgt det materiale?
Alberto: Jamen det kan jeg godt. Jeg 

kommer fra en lille landsby nord for Vero-

na, som faktisk er centrum for den stør-

ste og fineste terrazzo-produktion i Euro-

pa. Produktion af materialet går hen ved 

hundrede år tilbage, og den er tæt kædet 

sammen med marmorproduktion, som 

igen går helt tilbage til Romerriget.

Itw: Hvordan hænger terrazzo og mar-
mor sammen?
Alberto: Jamen terrazzo er jo hoved-

sageligt fremstillet af overskudsma-

teriale fra marmorproduktion: du skal 

bruge marmorskærver, marmorpulver, 

cement og pigment. Og her i området 

har du en række små familieejede virk-

somheder, som hver især indgår i den 

cyklus. Nogle ejer marmorbrud, så er 

der nogle, der forarbejder marmoret, 

nogle fremstiller marmorpulver, og så er 

der også salgsvirksomheder. Derfor er 

det også helt naturligt, at en række små 

firmaer har slået sig på terrazzo.

Itw: Så det er ikke egentlig masseproduk-
tion?
Alberto: Nej, det er tværtimod en mas-

se små virksomheder, nogle af dem 

over 100 år gamle, som hver især har 

en helt særlig, specialiseret viden om 

netop deres del af processen. Det er en 

meget dynamisk økonomi, da nogle fir-

maer både er konkurrenter og samtidig 

leverandører til hinanden. Det har været 

utroligt interessant at gå nærmere ind i. 

Itw: Men hvis du er vokset op omgivet af 
terrazzo, har det så ikke været svært...
Alberto: Om det har været svært at se 

på det med nye øjne?

Itw: Netop…

Alberto: Nej faktisk 

ikke. Jeg oplevede jo 

netop, at da jeg kom til 

udlandet og pludselig 

arbejdede i en anden 

kontekst, så kunne jeg 

også vende tilbage 

hertil med helt nye vi-

sioner. Jeg tog ligesom 

ikke tingene for givet 

længere. Så jeg kom 

tilbage og var sådan 

’Hey guys, det her er jo 

virkelig fantastisk, og vi 

må da prøve at bruge 

det på nye måder’. Og 

terrazzo-producenter-

ne var sådan ’Ahh, du 

ved at, nahh…’

Itw: Så du blev ikke 
umiddelbart mødt af 
begejstring?
Alberto: Nej, og faktisk 

var det måske den al-

lermest interessante del af mit projekt – 

sådan at skulle gå ind og nærmest coa-

che de traditionelle virksomheder til at 

se helt nye muligheder i materialet. Der 

er jo mange her, der slet ikke bryder sig 

om terrazzo…

Itw: Virkelig?
Alberto: Ja, der er mange, der synes, 

det er sådan et billigt affaldsmateriale. 

En slags fattigmandsmarmor. Den opfat-

telse ville jeg gerne rykke lidt ved.

Itw: Lykkedes det så?
Alberto: Ja til dels – for de kunne jo 

pludselig se, at der er ved at opstå en 

helt ny interesse for materialet, især fra 

de skandinaviske lande. Og da de så de 

produkter, jeg endte ud med, var de da 

også ret imponerede.

Itw: Ja, produkterne. Måske du kan for-
klare lidt om, hvordan du nåede frem til 
dem?
Alberto: Selvfølgelig. Det meste terrazzo 

har jo et meget homogent look, så man 

på afstand næsten kan forveksle det 

med marmor. Jeg har bevidst arbejdet 

med meget store skærver, der giver hver 

blok sit helt eget udtryk. Det bliver helt ty-

deligt, at det ikke er marmor – men men-

neskeskabt marmor. Og det har krævet 

en del teknisk viden at nå dertil.

Itw: Men du må da have fået meget hjælp 
fra producenterne?
Alberto: Ja, men de er også meget hem-

melighedsfulde. Hver virksomhed har 

sin helt egen opskrift. Du spørger dem, 

hvordan du laver den bedste terraz-

zo-blanding, og så svarer de bare sådan 

’lidt af det og så ikke alt for meget af det’.

Itw: Men det lykkedes for dig?
Alberto: Ja jeg endte jo med at lave en 

lille kollektion med et sofabord, to skå-

le og to lysestager. Jeg valgte bevidst at 

lave noget helt andet end klinker for at 

vise potentialet i det her materiale. Det 

interessante er jo, at det er meget stær-

kere end marmor…

Itw: Hvordan kan det være?
Alberto: Jamen i modsætning til mar-

mor, der har nogle naturlige sprækker, 

der gør stenen skrøbelig visse steder, 

så er terrazzo et støbt materiale. Derfor 

kan du også skære og formgive det på 

en helt anden måde. Mine skåle er for 

eksempel kun fem millimeter tynde i 

kanten, og det er der ingen, der har prø-

vet før. Min samarbejdspartner, der hjalp 

med fremstillingen, var ret overrasket 

over at se resultatet…

Itw: Så man kan bruge materialet i man-
ge andre sammenhænge?
Alberto: Naturligvis. Men nu ville jeg ger-

ne have, at fokus var på selve materialet. 

Med de store stykker marmor, de store 

og små sten skåret forskelligt, giver det 

sådan en lidt forunderlig fornemmelse, 

når du kigger på dem. Derfor valgte jeg 

bevidst nogle produkter, der var umid-

delbart nemme at genkende. Genstan-

dene skulle ikke bremse for oplevelsen 

af materialet, men være nemme at for-

stå. På den måde bliver der langt mere 

tid til at fordybe sig i selve det udtryk, 

den nytænkte terrazzo bidrager med.

Itw: Så er du selv tilfreds med resultatet?
Alberto: Ja, det har været ret interes-

sant at finde frem til. Og der er stadig så 

mange muligheder i terrazzo….

Itw: Super. Så tror jeg, jeg har rigeligt 
med noter på blokken. Tusind tak for 
snakken!
Alberto: Det var så lidt. Selv tak.

Itw: Ciao.

”Ja, der er mange, der synes, det er sådan 
et billigt affalds materiale. En slags fattig
mands marmor. Den opfattelse ville jeg 
gerne rykke lidt ved.”
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Terrazzo er et støbt materiale, og derfor kan 

man skære og formgive skåle, der kun er fem 

millimeter tynde i kanten. Det er der ingen, 

der har prøvet før.
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MARROKANSKE SANSE-
INDTRYK RAMMER DANSKE 
GULVE 
Color hunting er en systematisk jagt på 

farver, teksturer og sanseindtryk, og 

arbejdsmetoden har været central for 

tekstildesigner Sisse Falsters udvikling 

af en kollektion tæppefliser i samarbej-

de med Egetæpper. 

 “Farvepaletten til konceptets design 

er hentet i den gamle bydel og souk’en 

i Marrakech, hvor man bombarderes 

med sanseindtryk, og hvor krydderier-

nes farver afspejles i de håndvævede 

tæpper,” fortæller Sisse Falster.

 Gennem undersøgelser af farver-

nes udtryk på forskellige overflader er 

KECH-kollektionen udviklet på en sådan 

måde, at de forskellige farver og tæp-

pestrukturer enten fungerer selvstæn-

digt eller kan kombineres med hinanden. 

Sisse Falster 

sisse_falster@yahoo.dk

KAN MAN DESIGNE EN  
RELIGIØS OPLEVELSE?
Kommunikationsdesigner Louie Mc-

Pherson har skabt en installation, der 

skal formidle religiøse oplevelser og ul-

timativt bidrage til at bygge bro mellem 

troende og ateister.

 I installationen deler troende på tværs 

af forskellige trosretninger oplevelser, 

der hæver sig over almindelige daglig-

dagserfaringer – det man kalder tran-

scendensoplevelser. 

 Designeren spørger i sit afgangspro-

jekt, hvordan man kan formidle den 

slags oplevelser til ateister, der ikke tror 

på, at Gud eksisterer, og som har svært 

ved at forstå troende. Han forsøger så-

ledes at skabe den transcenderende 

oplevelse – hvor bundetheden til den 

fysiske verden synes at blive opløst – i et 

isoleret rum med de rette ingredienser i 

form af overvældende sansestimuli. 

Louie McPherson

luimcp@gmail.com

PAPIR FORTÆLLER STADIG 
HISTORIER
Li-Yu Lins nybegynder-kit giver mulig-

hed for at folde, skære og forme pa-

pir-mobiler på en nem og inspirerende 

måde. Den industrielle designer ønsker 

dels at genopfinde de årtusinde lange 

traditioner med papirkunsthåndværk, 

dels at give papir en ny, fortællende 

funktion i en tidsalder hvor digitale medi-

er langsomt fortrænger brugen af papir. 

Projektet er blevet til i samarbejde med 

Flensted Mobiler.

Li-Yu Lin

liyu.lin.paper@gmail.com 

BÆREDYGTIGHED I  
STRIKKEDE BANER
Tekstildesigner Amanda Karoline Jexen 

Larsen har skabt en tekstilkollektion til 

beklædning. Hun har arbejdet med strik 

i både digital og analog form. De strik-

kede tekstiler forener organiske og ge-

ometriske former og finder inspiration i 

designerens egne fotos af både natur og 

arkitektur. Målet har været at skabe en 

kollektion af tekstiler, der gennem de-

sign og materialevalg har en lang levetid 

og dermed kan bidrage til en bæredygtig 

udvikling ved at sænke tempoet i vores 

forbrug. I projektet har Amanda Karoli-

ne Jexen Larsen samarbejdet med det 

danske tøjmærke Jackpot og deres be-

klædningslinje 'Your Green Choice'. 

Amanda Karoline Jexen Larsen 

amandajexenlarsen@gmail.com

@

@

@
@
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En poetisk fascination af papir har pirret in-

dustriel designer Li-Yu Lin til at prøve kræfter 

med det både preciøse og praktiske materia-

le i sit afgangsprojekt. 
Amanda Jexen Larsens kol-

lektion er baseret på design- 

og materialevalg, som giver 

en lang levetid, fordi hun 

ønsker at sænke tempoet i 

vores forbrug.



LEGETØJSDYR TIL NÅR FAR 
OG MOR ER VÆK
Tekstildesigner Sooji Kim kan takke en 

5-årig dreng for inspirationen til sit af-

gangsprojekt. Han blev nemlig helt for-

tvivlet, da hans mor lidt hårdhændet 

vaskede hans giraf. 

 ”Pludselig forstod jeg, hvor dybe re-

lationer børn har til deres legetøj. Le-

getøjsdyrene er deres familie, deres 

bedste venner og deres helte. Legetøjet 

bliver stadigt mere vigtigt, desto mere 

almindeligt det bliver at vokse op i en 

familie, hvor både mor og far er på ar-

bejde,” siger Sooji Kim. 

 Det er baggrunden for, at hun har ud-

viklet et eventyr med tilhørende figurer i 

bløde materialer og strik ud fra forskellige 

teknikker, som vækker børnenes nysger-

righed og giver dem en taktil oplevelse.

 ”Ved at kombinere eventyret og de 

strikkede legetøjdyr dannes et udgangs-

punkt for alsidig historiefortælling. Det 

rollespil eller den leg, der opstår, kan 

bruges til at stimulere og udtrykke em-

pati og følelser, og børnene kan hele 

tiden udvikle og opfinde deres egne fi-

gurer, historier og måder at lege på,” for-

klarer Sooji Kim. 

Målgruppen er piger mellem tre og fem 

år, og Sooji Kim har fået hjælp af designe-

re fra LEGO med måske verdens største 

viden om børns leg. 

Sooji Kim

by.soojikim@gmail.com

TID OG LYS BEVÆGER SIG 
Industriel designer Giulia Riccucci udfor-

sker tiden, der går, og folder tidsbegrebet 

ud og ind i sit arbejde med lys som en 

refleksion af tid. Hun arbejder i spæn-

det mellem kunst og brugsgenstand, og 

en række indledende studier af lysets 

bevægelser og dets interaktion med for-

skellige materialer har ført frem til en lam-

pe, der har bevægelse som grundidé.

 Partner i projektet er lysfirmaet Light-

years, der har stillet deres ekspertise om 

belysning til rådighed for designeren.

Giulia Riccucci

giuliariccucci90@gmail.com

DET SKAL ONLY VÆRE STRIK 
Modedesigner Jeanette Lærke Munk 

har skabt en print- og strikkollektion til 

virksomheden ONLY. Målet er at udvik-

le attraktive tekstiler til en kommerciel 

virksomheds kunder og derigennem 

skabe merværdi for virksomheden.

 Målgruppen er ”fast fashion-segmen-

tet” – kvinder, der hele tiden holder sig 

opdateret om de nyeste trends, farver 

og mønstre. De køber ikke tøj for livet, 

men er optaget af moden, som den ser 

ud lige nu. 

 Nogle af Jeanette Lærke Munks teks-

tiler bruges i ONLY’S 2017-kollektion og 

indgår derfor ikke i afgangsudstillingen 

på Koldinghus. 

Jeanette Lærke Munk

jeanette_l@hotmail.com

DRØMMER ANDROIDER  
OM ELEKTRISKE FÅR?  
Tekstildesigner Nicole Jørgensen har ud-

viklet en tekstilkollektion til streetwear 

for Hummel Hive, et koncept, som dæk-

ker forskellige projekter og design-sam-

arbejder. Kollektionen består af vævede 

samt printede prøver og har fået titlen 

’null:sense:automata’  

 Kollektionen er designerens forslag 

til en kommende trend inden for be-

klædningstekstiler og er blevet til på 

baggrund af visuel research, litteratur-

studier, analyse og refleksioner omkring 

trends i mode, der er inspireret af rum-

met og sci-fi-universet. Trenden er såle-

des præget af tematikker som kunstig 

intelligens, eksistentialisme, intethed og 

unikhed. Nicole Jørgensen har hentet 

stor inspiration i filmen ’Ex Machina’, der 

er en science fiction-film baseret på net-

op disse temaer, samt novellen ’Drøm-

mer androider om elektriske får?’  

 Trendmaterialet kombinerer kunstne-

riske greb med en kommerciel kontekst, 

og ud fra prøvematerialet udvælges de 

design, der er bedst egnede til realisering. 

Nicole Jørgensen 

nicole.toris@gmail.com

REBELLEN MØDER 
TRADITIONEN
Hvordan udfolder man som designer 

den kreative retning, som driver en, 

inden for rammerne af en allerede eta-

bleret forretningsmodel? En gængs og 

relevant problemstilling for en designer 

og en problemstilling, som Tobias Jør-

gensen tager livtag med i sin afgangs-

kollektion.

 I samarbejde med CD-Company, som 

producerer tøj til blandt andre Dansk Su-

permarked, har Tobias Jørgensen sam-

mensat en række styles, som supplerer 

hans egen kollektion. Kollektionen 

præsenterer et nyt perspektiv på den 

moderne mandlige silhuet, som under-

spillet visualiseres i mødet mellem det 

traditionsrige og det rebelske. 

 Tobias Jørgensens afgangsprojekt 

repræsenterer ud over dette møde 

også mødet mellem den kunstneriske 

vision og det kommercielle potentiale 

og den givtige dialog mellem designer 

og virksomhed. Kollektionen skal danne 

udgangspunkt for CD-Companys næste 

store satsning, nemlig en outdoor herre-

tøjsprofil.

Tobias Jørgensen 

tobias@tjorgensen.com

NYT MØDESTED FOR  
DANSKERE OG FLYGTNINGE
Syriske flygtninge, der har fået asyl i 

Danmark, står tit passive og isolerede i 

forhold til egen integration. Og det er en 

skam; for der findes en lang række mu-

ligheder og initiativer rundt om i landet, 

men som af den ene eller anden grund 

ikke er særligt synlige. 

 Kommunikationsdesignerne Katarzy-

na Piorska, der har polske rødder, og 

Lilas Ozanne fra Frankrig har i deres af-

gangsprojekt udviklet en platform, der 

synliggør eksisterende, frivillige ’bottom 

up’-tiltag – og inspirerer til nye initiativer. 

Platformen kan både bruges af den al-

mindelige dansker, der gerne vil hjælpe, 

men ikke ved hvordan, og af de syriske 

flygtninge, der savner hjælp til at komme 

tættere på det danske samfund. Endelig 

kan NGO’er også benytte platformen.

 I projektet har de to studerende des-

uden kunnet bruge deres egen interna-

tionale baggrund som en god døråbner 

til at tale om integration og kulturelle for-

skelle. En række interviews med flygt-

ninge har dannet grundlag for udarbej-

delsen af det endelige materiale. 

Katarzyna Piorska 

kasiapiorska@gmail.com

Lilas Ozanne

lilas.ozanne@gmail.com
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Med inspiration fra rummet og sci-fi-uni-

verset har tekstildesigner Nicole Jørgensen 

skabt en kollektion til streetwear for Hummel 

Hive. Kollektionen består af vævede og prin-

tede prøver. 

9



Et nyudviklet hybrid-køretøj giver blinde og 
svagsynede helt nye muligheder for at trans-
portere sig selv rundt ved pedalkraft.

BLINDE VINDER VILDERE 
BEVÆGELSESFRIHED

Lige at få lidt hurtig vind i håret på en 

spontan cykeltur er noget blinde borgere 

vanligvis er afskåret fra. Men industriel 

designer Kasper René Hansen har sat sig 

for at opfinde en helt ny transportform, 

tilgængelig for blinde og svagsynede. Og 

med sit eksamensprojekt er han mere 

end godt på vej med sin prototype:

 ”Produktet er en kombination af auto-

matisk og manuel styring. Forhjulene 

drejer automatisk via den indbyggede 

GPS- og robotteknologi, der styres ef-

ter en rute til en destination, man selv 

vælger via en app. Fremdriften foregår 

til gengæld ved hjælp af  gammeldags 

cykelpedaler, så den blinde selv har mu-

lighed for at sætte farten. Samtidig har 

køretøjet en række sensorer på front-

skjoldet, der sikrer, at det bremser auto-

matisk, hvis det møder en forhindring,” 

fortæller Kasper Rene Hansen med 

præcision om produktet.

Styresystem i LEGO

En række overvejelser og bruger-indsig-

ter er bragt i spil for at udvikle prototy-

pen. Viden, den designstuderende har 

indsamlet ad flere omgange. Gennem 

interviews med hjælpemiddelcentralen 

IBOS, ved solid, gentagen sparring med 

Teknologisk Institut i Odense og endelig 

som prototype-afprøvning på Synscen-

ter Refsnæs, hvor en gruppe blinde bor-

gere lagde fysik og nerver til at afprøve i 

alt fire modeller i centrets gymnastiksal.

Blandt de første udfordringer var at be-

slutte, om styret skulle dreje med hju-

lene. En af prototyperne blev derfor 

bygget med et styresystem i LEGO, som 

Kasper Rene Hansen betjente via en 

trådløs controller. Men dommen lød, at 

de fremtidige brugere hellere ville have 

et fast rat:

 ”Styret har mere funktion af støtte 

end af et egentligt styr. Når det drejede 

automatisk, kæmpede de imod, og det 

gjorde turen mere utryg.”

 Derfor er styret nu fastgjort, ligesom 

køretøjet har mest volumen fortil. To af 

dets tre hjul sidder i front sammen med 

et beskyttelsesskjold for at “beskyt te 

mod det, der kommer mod en,” forkla-

rer han.

Tør godt cykle

Herudover har køretøjet sæde med 

sikkerhedssele, et genopladeligt batteri 

med en levetid på op til 80 kilometer, 

og der er tilkoblet et trådløst head-set, 

som fortæller, hvad der kommer forude. 

Endelig var det et stærkt ønske fra de 

blinde, der deltog i udviklingsarbejdet, 

at køretøjet kan tages med overalt, selv 

når det ikke er i brug. Også den udfor-

dring fiksede Kasper Rene Hansen:

 ”Ved hjælp af nogle små håndtag kan 

den blinde selv folde køretøjet sammen 

til noget på størrelse med en stor rulle-

kuffert, som de nemt kan tage med sig i 

transport eller ind i en lejlighed. Hvis de 

skulle efterlade køretøjet for eksempel 

på en station, forudså mange, at de ville 

få problemer med at finde det igen.”

 Rigtig mange ting er dermed tænkt 

igennem og testet efter, og de umiddel-

bare tilbagemeldinger fra testpanelet 

vender da også tommelfingrene op:

”I en spørgeskemaundersøgelse, jeg la-

vede først i projektet, spurgte jeg åbent: 

’Hvis du selv kunne køre på en cykelsti, 

ville du så turde?’ 80 % af besvarelser-

ne var positive. Udfordringen for mange 

med synshandicap er afhængigheden af 

andre i forhold til bevægelsesfrihed. De 

spontane køreture fra A til B eller bare ud 

i naturen har de ikke mange muligheder 

for,” siger Kasper Rene Hansen.

 Med hans afgangsprojekt er der nu 

åbnet op for at få løst den udfordring og 

få gjort cykelstier tilgængelige for blinde  

og svagsynede.

Kasper Rene Hansen

krh1986@hotmail.com
@

Ved hjælp af nogle små håndtag 

kan den blinde selv folde køre tøjet 

sammen til noget på størrelse 

med en stor rullekuffert, som de 

nemt kan tage med sig i transport 

eller ind i en lejlighed.

Foto: Palle Skov
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HUSK AT ELSKE …
– NÅR DEMENS BANKER PÅ
400.00 personer i Danmark lever med 

en dement i familien. Demens er kendt 

som de pårørendes sygdom, fordi det at 

tage sig af et familiemedlem med en de-

menssygdom rummer en række følel-

sesmæssige og praktiske udfordringer, 

som kan være svære at håndtere. Fire 

ud af ti pårørende til en dement rammes 

af stress eller depression.

 Med produktet ’MIND’ sætter Kirstine 

Gjerstad Mackeprang fokus på de følel-

ser, man som pårørende til en dement 

gennemgår, og fastholdelsen af de gode 

minder om den dementes “gamle jeg” 

med henblik på at hjælpe den pårøren-

de og styrke familiens sammenhold.

 ’MIND’ består af tre dele: En samtale-

kickstarter/video, der skaber et fælles 

udgangspunkt for samtale. Samtalekort, 

der hjælper med at facilitere de svære 

samtaler med familie og omgangskreds, 

så man får snakket om de vigtige em-

ner og udfordringer, man står over for. 

Og endelig en prototype af en app, der 

fungerer som en mindeservice, som gør 

det nemmere at samle de gode minder i 

en svær tid. 

Kirstine Gjerstad Mackeprang 

kirstinemackeprang@hotmail.com

KARRIEREKVINDENS  
KONTROLLERENDE  
KOLLEKTION  
Stadig flere kvinder vælger at skabe sig 

en professionel karriere og ønsker må-

ske derfor at iscenesætte sig selv gen-

nem deres beklædning.  

 Rikke Frausig giver med sin high-end 

kollektion karrierekvinden en hjælpen-

de hånd, idet hun med stramme arki-

tektoniske silhouetter giver kvinden en 

følelse af kontrol og selvstændighed, 

der samtidig rummer en tydelig feminin 

kvindelighed, når hun lader timeglasste-

reotypen og de høje hæle symbolisere 

styrke og karakter.

 Kollektionen er inspireret af Simone 

de Beauvoir og Rivières begreb om ma-

skeraden og gør det muligt for kvinden 

at begå sig i en verden, hvor det at kun-

ne balancere mellem de uskrevne regler 

og de personlige referencer er en dyd. 

 ”Kollektionen skal tale til kvindens in-

dre selvbevidsthed og forme et skjold 

af selvtillid. Den skal tilfredsstille hendes 

eget syn på sig selv og give hende en 

taktil fornemmelse af selvværd,” siger 

Rikke Frausig.

Rikke Frausig 

rikke@frausig.net

MYBIKEMAP 
Marco Berends har udviklet en ny slags 

cykelrute til turisterne på Møn, der tager 

højde for, at destinationen kan ændre sig 

undervejs på en cykeltur, hvor man ikke 

bare skal fra A til B, men gerne vil udfor-

ske et område på cykel. 

 Møn er kendt for sin klint, og hvert år 

besøger over 250.000 turister øen. 'My-

bikemap' er et online kort, som tager 

højde for personlige interesser og den 

ønskede aktivitet. Ikke mindst er det en 

ruteplanlægger, der viser lokale initiati-

ver for turisterne. Om projektet fortæller 

kommunikationsdesigneren: “Mit mål er 

designe den bedst mulige bruger-navi-

gation. Projektet kombinerer navigation 

med min passion for cykling." 

 

Marco Berends 

marcoberends@me.com

@
@
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MODEPROJEKT FORMIDLER 
FEMINISMENS HISTORIE
En serie på 11 silhuetter, der hver især 

repræsenterer et årti i feminismens og 

kvindemodens historie, er modede-

signer Pernille Kaabs bud på at bruge 

beklædning som et helt nyt medium. 

Kvindemuseet i Danmark har været de-

signerens samarbejdspartner, og hele 

projektet vil blive udstillet på Kvindemu-

seet i sommeren 2016.

 ”Hver dag, når vi skal ud af døren, ta-

ger vi et valg om, hvordan vi vil klæde 

os på; vi beslutter, om det betyder no-

get for os, hvad andre tænker om vores 

fremtoning, om vi gerne vil fremstå på 

en bestemt måde, om vi vil passe ind 

eller skille os ud. Derfor er beklædning 

så stor en del af alles hverdag, som vi 

er nødt til at forholde os til dagligt. Målet 

med udstillingen er at blotlægge nogle af 

de usynlige lag af modehistorien, som 

ofte er skjult i de glansbilleder, kvinder er 

blevet vist igennem i det 20. århundre-

de. Udstillingen skal lægge op til fortolk-

ning, diskussion eller nye oplevelser,” 

fortæller Pernille Kaab.

Pernille Kaab 

pernille.kaab@gmail.com
@

F
o

to
: J

e
tt

e
 J

aa
ck

s

Modedesigner Pernille Kaab 

bruger beklædning som et 

nyt medium og fortæller 

feminismens og kvindemo-

dens historie igennem for-

skellige silhuetter.
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Man føler sig i en ganske særlig privat 

komfortzone, når man vågner efter 

en god nats søvn - en fornemmelse, 

som ledsager Jenny Hanna Hirvo-

nens  kollektion.
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RÅ, UPERFEKTE  
VARIATIONER
At udfordre et gængs og standardiseret 

æstetisk ideal, hvor skønhed sidestilles 

med det rene og perfekte, var det ben-

spænd, industriel designer Guglielmo 

Brambilla gav sig selv i sit afgangsprojekt.

 I samarbejde med den italienske kera-

mikproducent BITOSSI og med hjælp fra 

den danske keramiker Janni Godtlieb-

sen har han derfor designet en proces, 

der kan skabe et uendeligt antal varia-

tioner af et givet ler- eller porcelænspro-

dukt. At designeren netop valgte at 

arbejde med disse materialer skyldes, 

at keramik i forvejen ofte bærer unikke 

aftryk fra fremstillingsprocessen.

 Slutresultatet i afgangsprojektet er en 

serie kopper og skåle, der hver især har 

en lille afvigelse fra standarden; på den 

måde hyldes det uperfekte, fordi det 

ligestilles med et unikt udtryk i det en-

kelte produkt.

Guglielmo Brambilla

guglielmo_brambilla@libero.it

BYEN PÅ VÆVEN 
Christiansfeld – en af de få danske byer 

på Unescos verdensarvsliste – skal 

kunne opleves på endnu en fantastisk 

måde, står det til tekstildesigner Astrid 

Karup Dinesen. Hendes afgangsprojekt 

er ’WEAVING Christiansfeld’ – et nyt til-

tag, der skal give besøgende og borgere 

i Christiansfeld en sanselig oplevelse af 

byen og skabe en øget opmærksomhed 

omkring stedets unikke karakter.  

 Konceptet er et åbent værksted for 

alle, og Astrid Dinesen har skabt det, så 

det også kan anvendes i andre byer, der 

ønsker at give borgere og besøgende 

mulighed for at sanse og udtrykke deres 

oplevelser gennem et tekstilt medium. 

 Astrid Karup Dinesen har taget fotos – 

en dørs farver og Comenius Havens be-

plantning – der optræder som mønstre 

på postkort. Om disse postkort vikler de 

besøgende egne kompositioner med en 

farveskala fra byen. 

 Formålet er, at besøgende og borgere 

i byen materialiserer det, de oplever, så 

de får en tekstil tilgang til at se og erindre 

byens særegenheder. 

Astrid Karup Dinesen

astridkarupdinesen@gmail.com

HUN STRIKKER  
MORGENSTEMNING 
Opvågnen. Den særlige drømmeagti-

ge tilstand i mødet med dagens første 

lys udgør den kreative essens i mode-

designer Jenny Hanna Hirvonens kollek-

tion af strik og print. En behagelig, blød 

serie af pyjamasagtige beklædnings-

genstande til brug i dagtimerne, strikket 

i blød bomuld og fin silke. Det hele med 

en indbygget bæredygtighed i form af 

kvalitetsvarer, forbrugeren vil bruge og 

beholde i mange år. 

 “Man føler sig i en ganske særlig pri-

vat komfortzone, når man vågner efter 

en god nats søvn. Med denne kollektion 

kan den behagelige fornemmelse led-

sage én gennem hele dagen,” fortæller 

Jenny Hanna Hirvonen.

Jenny Hanna Hirvonen

jenny.hirvonen@gmail.com

REJS PÅ GRØNLANDS  
GRØNNE FORSIDE 
Bygden Ittoqqortoormiit på Grønlands 

østkyst – det, der opfattes som landets 

bagside – skal omdannes til Grønlands 

forside. Det mener kommunikationsde-

signer Sara Brandt Kronborg, der som sit 

afgangsprojekt har udarbejdet en strategi 

for bæredygtig turisme i det lille samfund. 

 ”Jeg er sikker på, det kan lykkes,” si-

ger hun. ”Lonely Planet har kåret Grøn-

land som et af de ti steder, man skal be-

søge i år, og eksperterne anslår, at den 

bæredygtige turisme bliver seks gange 

så stor som den traditionelle.” 

 Ideen er, at man rejser med respekt 

og omtanke for naturen og de lokale, så 

man kan være med til at sikre en balan-

ceret økonomisk, samfunds- og miljø-

mæssig vækst.

  Sara Brandt Kronborg kender den 

grønlandske kultur ud og ind: Hendes 

mor er vokset op i Grønland, og selv har 

hun været der hvert år, siden hun var 

tolv og boet deroppe i forbindelse med 

praktikforløb og arbejde. 

Sara Brandt Kronborg 

sara@brandt.gl

KAN MAN HACKE SIG UD  
AF MADSPILD?
En øget bevidsthed omkring mad og 

madspild har de seneste par år banet 

vejen for et nyt begreb, nemlig food 

hacking. Om det handler om nødvendig-

hed eller nyskabelse, så finder forbru-

gere i stigende grad på nye og kreative 

måder, hvorpå de kan tilberede, indtage 

og bruge mad. Kort sagt: de hacker ek-

sisterende konventioner omkring mad.

 Med udgangspunkt i begrebet food 

hacking har Julian Ramirez Bierring 

skabt et system, som fokuserer på at re-

ducere mængden af affald i forbindelse 

med dyrkning og indtagelse af selvdyr-

kede fødevarer. Ideen er, at brugerne frit 

kan bidrage og udveksle food hacks og 

derigennem hjælpe hinanden til at for-

stå, hvordan man skaber små kreative 

madrevolutioner i hverdagen, som sam-

let set betyder, at vi forbruger mindre. 

 Selve platformen består af en service i 

form af en blog og en hjemmeside, hvor 

man dels kan dele viden og dels kan 

købe produkter, som gør det nemmere 

og mere bæredygtigt at være bybonde 

og dyrke sin egen mad. 

Julian Ramirez Bierring 

jbierring@gm.slc.edu
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FORNEMMELSE FOR LYD 
Ordet mørk appellerer til flere sanser. En 

lyd kan være mørk, men det kan også 

se mørkt ud. Påvirkningen af én sans, 

synet, kan udløse et sanseindtryk i en 

anden, hørelsen. Den viden kan bruges 

strategisk til at give kunder en oplevelse 

af et produkt, købt over nettet.

 Sammen med B&O PLAY har kommu-

nikationsdesigner Natasja Lykke Jen-

sen skabt et visuelt univers af lyd. For 

eksempel er lyden af A9, PLAY’s store 

hjemmehøjtaler, mørk, tung, varm og 

blød, i modsætning til den lille, mobile 

A1’er, som bedst kan betegnes som lys, 

let, kold og hård. 

 Den viden kan B&O bruge strategisk 

til at give kunder en oplevelse af et pro-

dukt, købt over nettet.

Natasja Lykke Jensen 

hello@natasjalykke.com
@

Sammen med B&O PLAY har Natasja Lykke Jensen skabt et 

visuelt univers af lyd bl.a. denne lille, mobile A1, som kan be-

tegnes som lys, let, kold og hård.
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Ane Katrine Elander

akelander@gmail.com
@

Der er dømt dunjakker, når modedesigner  
Ane Katrine Elanders kollektion svæver hen 
over podiet. Det lette materiale giver både 
formmæssig skarphed og et mere nuanceret 
‘take’ på bæredygtighed, fortæller hun.

DUNDRENDE  
BÆREDYGTIGE DUN

Bæredygtighed er ikke bare grøn, men 

også det nye sort i mange modekollektio-

ner – også på pret-à-porter-fronten. Men 

at bæredygtighed bliver associeret med 

masseproduktion udgør et dilemma, me-

ner modedesigner Ane Katrine Elander:

 ”De store kæder har alle skabt bære-

dygtige kollektioner. Det er fedt, at de gør 

noget – men samtidig retfærdiggør de 

også over for forbrugerne, at massefor-

bruget på en måde er okay. Derfor ville 

jeg gerne finde på et alternativ til bære-

dygtig mode. Og så stødte jeg på dun.”

Dun er der allerede

Har man sagt dun, må man også sige 

dyner, og designeren undersøgte der-

for materialet i tæt dialog med Quilts of 

Denmark, hvor grundlægger Hans Erik 

Schmidt stillede sin viden til rådighed. 

Listen af bæredygtige fordele ved dun 

blev hurtigt meget lang på Ane Katrine 

Elanders notesblok:

 ”For det første er dun et biprodukt fra 

fødevareindustrien. Produktet er der 

så at sige allerede, fordi der slagtes så 

mange gæs og ænder. For det andet er 

der et socioøkonomisk aspekt ved dun, 

fordi mange farmere i f.eks. Østeuropa 

ikke har råd til at holde grise og køer, 

men nemt kan opdrætte fjerkræ. En-

delig er det et materiale med et utroligt 

lavt CO2-udslip i forhold til de mange 

syntetiske typer fyld i modebranchen - 

ligesom det er let nedbryde igen. Der er 

simpelthen så mange fordele ved dun,” 

fortæller modedesigneren.

En lille fjer blev til tre jakker

Fokus har dog ikke været på at ska- 

be hippie-øko-produkter i kollektionen. 

Tvært imod. Ane Katrine Elander er gået 

efter den kvalitetsbevidste forbruger, 

der godt vil betale lidt ekstra. På den 

måde er en lille fjer blevet til i alt tre 

dynejakker, hvor der eksperimente- 

res med form og figur. At det netop  

er dynejakker, streetwear-kollektionen 

er endt med, hænger også tæt sammen 

med materialet:

 ”Dels har dun nogle unikke termosta-

tiske kvaliteter. Det er blevet brugt i år-

hundreder til at holde os varme. Så har 

dunjakker en særlig æstetisk værdi, som 

jeg vil sammenligne lidt med jeans. Det 

er et stykke beklædning, der forbliver i 

modebilledet, og som dermed også har 

en æstetisk holdbarhed. Endelig er dun 

bare helt vildt sejt at arbejde med. Det 

er et ultra-fleksibelt materiale, hvor du 

både kan skabe meget volumen eller 

gøre tingene helt kompakte. Jeg har le-

get meget med form og forsøgt at skabe 

helt nye former ved at putte det i forskel-

lige jakker,” siger Ane Katrine Elander.

Dun i paneler

At fylde dun i jakker kræver særligt ud-

styr. Også det har Quilts of Denmark stil-

let til rådighed i projektet. 

 ”Det er en slags stor, omvendt støvsu-

ger, der skyder dun ind i jakkerne,” lyder 

den korte beskrivelse af teknikken fra 

modedesigneren. 

 Fjerene er fordelt i paneler, der er li-

met sammen frem for syede stikninger, 

hvilket giver et renere udtryk til jakkerne. 

Der igen er produceret i pilotnylon, da 

den tætte vævning i netop det stof er det 

mest velegnede til at holde dunene inde.

 ”Jeg har virkelig fået meget værdifuld 

vejledning fra Quilts of Denmark,” for-

tæller Ane Katrine Elander.

 Hos dynefabrikanten returnerer man 

komplimenten:

 ”Det har været både interessant og 

sjovt at arbejde sammen med Ane Ka-

trine. Dun er et naturlig og bæredygtigt 

materiale, som i hundereder af år har 

været kendt for dets gode egenskaber til 

at isolere. Det har været en oplevelse at 

se, hvordan dun kan anvendes på en ny 

kreativ måde, samtidig med at der er ta-

get hensyn til de grundlæggende bære-

dygtigt værdier, der ligger i materialet,” 

siger Hans Erik Schmidt, grundlægger af 

Quilts of Denmark.
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”Dun er bare helt vildt sejt at arbejde 
med. Det er et ultrafleksibelt materiale, 
hvor du både kan skabe meget volumen 
eller gøre tingene helt kompakte”

Dun har nogle unikke termostatiske kvaliteter. Det er blevet brugt i århundreder for at hol-

de os varme. Og så har dunjakker en særlig æstetisk værdi, som kan sammenlignes med 

jeans. Det er et stykke beklædning, som altid forbliver i modebilledet.
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DEMENTE GENFINDER  
DEN TABTE TID

”Vi skal finde ud af, hvilket liv, der er mest 

meningsfyldt for den enkelte. Derfor ta-

ger vi altid udgangspunkt i borgernes be-

hov, når de kommer til os. Men udfordrin-

gen er tit at finde frem til disse behov. ”

 Annette Lindholm Aagaard er so-

su-assistent på daghjemmet Landlyst i 

Esbjerg Kommune. Her har kommunika-

tionsdesigner Caroline Tranbjerg huse-

ret i flere måneder, som optakt til sit af-

gangsprojekt. Syv grundige besøg er det 

i alt blevet til, både i dagscentrets daglige 

rammer og i den lille kolonihave, Orkide-

huset, som dagcentret ejer i samarbejde 

med Esbjerg Kommune.

Kopper med guldkant

”Det første, der går tabt for de demente, 

er fornemmelsen af tid. Jeg ville gerne 

give personalet nogle hjælpeværktøjer, 

de kunne bruge til at genskabe den tab-

te tid, og på den måde opfylde borger-

nes behov,” fortæller Caroline Tranbjerg 

om sit projekt.

 Derfor var hun i første omgang blot 

med på en kigger. Hun så, hvad der ske-

te i kolonihaven, hvor nogle talte om at 

drikke øl, andre om at sylte bær. Hvor 

kaffestellet pludselig havde guldkant 

i stedet for dagcentrets institutionelle 

sterile, hvide porcelæn. Og hvor de de-

mente pludselig kunne se ting spire op, 

der var plantet ved et tidligere besøg. 

Netop den dimension gav næring til 

det endelige projekt, der har fået nav- 

net ’Genklang’.

Ord kommer tilbage

’Genklang’ er først og fremmest et 

værktøj, der skal give de demente, per-

sonalet og de pårørende nogle fælles 

referencer at tale ud fra. Hvad vil du ger-

ne, sammen med hvem vil du gerne lave 

det, og hvor skal det foregå? Helt basale 

hverdagsaktiviteter, men som kan være 

svære at huske på, når hukommelsen 

går i stå. Tre kategorier med fem kort i 

hver, eller femten kort per beboer. Ikke 

skrevet eller fortalt, men gamle billeder 

sat i særlige rammer, så kortene får sirlig 

værdi for den enkelte beboer.

 Og de virker, fortæller Helle Holm 

Nielsen, ligeledes sosu-assistent på 

dag centret:

 ”Vi havde en rigtig hyggelig formid-

dag, hvor vi prøvede kortene af med 

fem borgere. Det var så fint at se, hvor-

dan brugen af billeder gav dem ord til-

bage. En ville gerne en tur i skoven, en 

anden ville ud at handle, og en tredje 

ville gerne ud at bade. Så kunne vi spør-

ge, hvem de gerne ville gøre tingene 

med, og pludselig kom der flere ord 

på. Vi skrev det hele ned, sådan at vi 

kan vende tilbage til deres fortællinger 

næste gang og få deres ønsker ført ud 

Et dagcenter i Esbjerg har fået designet helt nye værktøjer 
til at skabe sammenhæng og livs kvalitet for de demente 
borgere, der bruger stedet.

Caroline Tranbjerg

caroline_tranbjerg@hotmail.com
@
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i livet. Mange demente kan ikke huske, 

hvad de har lavet en bestemt dag eller 

har spist til middag. Men aktiviteter gi-

ver gode minder.”

Glæden ved nuet

Og de gode intentioner har netop været 

hensigten i projektet, der udspringer af 

‘positive design’ med fokus på at få det 

enkelte menneske til at blomstre.

 ”Kodeordet for mit arbejde har været 

normalitet,” fortæller kommunikations-

designer Caroline Tranbjerg:

 ”Det begreb splittede jeg så yder-

ligere op i autenticitet, identitetsska-

belse og frihed. Ord, der dukkede op, 

når jeg var på besøg i kolonihaven og 

så hvor fin en dialog, der faktisk kunne 

skabes med de demente, blot de rigti-

ge stimuli var til stede. Den glæde ved 

nuet har jeg forsøgt at formidle i projekt  

’Genklang’.”

‘Genklang’ er et værktøj, der 

skal give de demente, persona-

let og pårørende nogle fælles re-

ferencer at tale ud fra. Hvad vil 

du gerne, sammen med hvem 

vil du gerne lave det, og hvor 

skal det forgå?
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FANTASTISK
PLASTIK 

Princippet bag Aniruddha Guptes sy-

stem er simpel kemi og går ud på at fin-

sortere plastmateriale, så det er klar til 

genanvendelse.

 Der findes seks forskellige kemiske 

sammensætninger, også kaldet poly-

merer. Hver især vil i en særlig kemisk 

opløsning synke til bunds, mens de an-

dre polymerer vil forblive i overfladen.

 Aniruddha Gupte har derfor bygget en 

kæde af fem tanke.

 I tank nummer et puttes en blanding 

af forskellige typer plastik, klippet til kon-

fetti. I denne tank vil alle stumper PVC 

synke til bunds og er dermed sorteret 

fra. Det resterende materiale, der forbli-

ver på overfladen af væsken, opsamles 

i en lille cylinder, og tørres med varm 

luft. I prototypeforløbet foregik dette 

helt enkelt ved hjælp af en hårtørrer. 

Hernæst puttes plastikmassen med de 

resterende fem polymerer i tank num-

mer to, der indeholder en ny kemisk 

opløsning. I denne tank synker plastikty-

pen PET til bunds, og det overskydende 

plastmateriale tørres på ny og fortsætter 

over i tank nummer tre, hvor endnu et 

udskillelsesløb venter, og så fremdeles. 

På den måde står man efter endt proces 

gennem alle fem tanke med et finsorte-

ret plastmateriale, hvor hver polymer er 

klar til genanvendelse.

 Systemet er allerede med succes ble-

vet afprøvet på Kolding HF og VUC.

Aniruddha Gupte 

aniruddha_gupte@outlook.com
@
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Plastik er praktisk, solidt og i høj 
grad genanvendeligt. Aniruddha 
Gupte fra industrielt design har 
skabt et undervisningskit, der kan 
bruges til eksperimenter med 
syntetiske materialer. Dermed 
klæder han den nye generation 
på til selv at skabe genanven-
delsesløsninger. 

DEN GLOBALE UDFORDRING

På verdensplan er genbrug af plast en stor udfordring. Aniruddha Gupte 

har identificeret fire væsentlige grunde hertil:

•  Plast er ikke bare plast, men eksisterer i flere forskellige kemiske 

sammensætninger, polymerer. Der findes seks overordnede typer 

polymerer, og genbrug af plast kræver, at disse er adskilt, for at mate-

rialet kan genbruges. Materialets farve kan ligeledes have betydning 

for mulighederne for genanvendelse af materialet.

•  Hovedparten af den eksisterende maskinteknologi kan netop ikke be-

handle urent råmateriale, dvs. plastikaffald hvor polymerer er blandet. 

Maskineriet er desuden meget dyrt, så det kræver store investeringer.

•  Omdannelsen af plastikaffald til kompakte piller til genbrugsmateria-

le kræver meget energi og er derfor ikke umiddelbart bæredygtigt.

•  I en række af verdens lande – især 3. verdens lande – skal plastikaf-

faldet transporteres over meget store afstande for at komme frem til 

en genbrugsstation, der kan genanvende materialet.

Aniruddha Gupte ønsker at de-

mokratisere genanvendelsen 

af plast. “Når det store system 

står med udfordringen, kan 

løsningen også komme nede-

fra,” siger han.
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KINESER KASTER NYT LYS  
PÅ DANSK LAMPETRADITION

Fra fuldstændigt flippede lyseksperimenter  
til et færdigt, funktionelt lampe-forslag.  
Kinesiske Zeyu Rong har angrebet de danske 
traditioner for godt lys på helt nye måder.

”Lys muliggør vores forståelse af ver-

den. 80 % af det, vi opfatter, kan på en 

eller anden måde tilskrives synet, og for 

mig understreger det, hvor vigtigt godt 

lys er,” fortæller Zeyu Rong, designer fra 

Designskolen Kolding.

 Han nærer en dyb fascination af den 

amerikanske lys-kunstner James Turell, 

og den måde kunstneren omdanner lys 

til et materiale i sine værker. Den idé be-

sluttede Zeyu Rong sig derfor for at for-

følge i sit afgangsprojekt.

Fra eksperiment til produkt

Først handlede det om at afprøve og 

udforske forskellige aspekter ved lys i 

en række grundige eksperimenter. Når 

Zeyu Rong fortæller om den fase, bruger 

han ord som kinetik, rumlighed, farve, 

tekstur og temperatur. 

 For eksempel belyste han foldede 

stykker papir fra forskellige vinkler, for at 

undersøge hvordan opfattelsen af ma-

terialet dermed ændrede sig. På sam-

me måde lod han lys skinne gennem 

forskellige materialer, for at undersøge 

hvad dette gjorde ved lyset.

 En særligt systematisk tilgang, der 

også har gjort indtryk hos Louis Poulsen, 

som er samarbejdspartner:

”Det særlige ved dette projekt er den 

meget analytiske tilgang i de indledende 

faser. De mange studier er en fin tilgang 

til at arbejde med lys i stedet for at sprin-

ge direkte til formgivningen,” siger Ras-

mus Markholt, Idea & Design Director 

hos Louis Poulsen.

Klassisk med kant

Zeyu Rong har hele tiden været bevidst 

om, at de lidt abstrakte forsøg med lys 

i sidste ende skulle ende op med noget 

helt konkret. Slutproduktet er derfor en 

pendel til brug over et spisebord. Ved 

første øjekast ret klassisk, men med 

nogle indlagte, overraskende uregel-

mæssigheder, der træder frem, når lam-

pen tændes. Afhængig af vinklen falder 

lyset forskelligt, og lampen skifter også 

udtryk, alt efter hvilken side man ser den 

fra. På den måde bliver nogle af de man-

ge optiske oplevelser fra de indledende 

forsøg også formidlet videre.

 ”Den allerstørste udfordring var netop 

at skabe et mere kommercielt produkt 

på baggrund af min inspiration fra det 

kunstneriske univers,” fortæller den in-

dustrielle designer:

 ”Det er jo forholdsvis nemt bare at 

åbne alting op og sige, nu eksperimen-

terer vi, nu er alt tilladt. Det rigtigt svære 

opstår i det øjeblik, alle idéerne skal om-

dannes til noget helt konkret. Men det 

var samtidig den allermest interessante 

del af hele processen.”

”Det er jo forholdsvis nemt 
bare at åbne alting op og sige, 
nu eksperimenterer vi, nu er 
alt tilladt. Det rigtigt svære op
står i det øjeblik, alle ideerne 
skal omdannes til noget helt 
konkret. Men det var samtidig 
den allermest interessante del 
af hele processen.”

Zeyu Rong 

zeyurong@gmail.com
@

I processen har Zeyu Rong eksperimenteret 

med at belyse foldede stykker papir fra for-

skellige vinkler, for at undersøge hvordan op-

fattelsen af materiale ændrer sig.
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KINESER KASTER NYT LYS  
PÅ DANSK LAMPETRADITION
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ZINE VIL GØRE 
UNGE MERE  
MELLEMRUMS-
SMARTE

Kommunikationsdesigner har skabt ti helt nye 
ord for at begrebs aflive nogle af de mange for-
domme om danskere med anden etnisk bag-
grund. Dermed opstår en mere positiv måde at 
tale om kulturelle forskelle på – eller med Zine 
Yolals egne ord, lave en god spreder.   

’Hvor kommer du fra?’

 Hele vejen op gennem Zine Yolals 

egen opvækst hørte hun sin kurdiske far 

blive stillet det spørgsmål igen og igen. 

Nogle dage svarede han Kurdistan. An-

dre dage Danmark. Og af og til også bare 

Gentofte. Men spørgsmålet kom altid 

i mødet med nye mennesker. Og kom-

mer stadig. 

 ”Det lille spørgsmål om oprindelse in-

deholder jo utroligt mange problematik-

ker. Folk stiller det af nysgerrighed, og for-

di de gerne vil høre mere om ens rødder, 

historie og kultur. Men samtidig ligger der 

jo den antagelse i formuleringen, at ’du 

er ikke helt herfra’. Jeg ville gerne gøre 

mere opmærksom på den problemstil-

ling og måske rokke lidt ved folks forståel-

se af nationalitet og tilhørsforhold. På den 

måde kan man måske blive langt bedre til 

at inkludere de unge bindestregs-danske-

re i vores samfund,” fortæller kommuni-

kationsdesigner Zine Yolal.

 ”Hvis man for eksempel bare spørger 

’hvordan har du det egentlig med at bli-

ve spurgt om, hvor du kommer fra?’ så 

bliver det jo en helt anden form for dia-

log. Og man får nok også et langt mere 

nuanceret svar. Det er det felt, jeg har 

forsøgt at åbne op for.”

Positiv tænkning, ikke pegefingre

Mere akademisk skåret har Zine Yolal 

dermed haft to felter for sit arbejde. For 

det første at skabe et socialdesign-pro-

jekt der kunne være startskud til dialog 

og diskussion om kulturel diversitet og 

herigennem skabe social inklusion. Og 

for det andet at udfordre selve natio-

nalitetsbegrebet og gøre det til et mere 

åbent begreb. 

 ”Kulturmøder er et utroligt følsomt 

emne, og jeg ønskede på ingen måde at 

arbejde med løftede pegefingre eller at 

skulle pådutte nogen noget,” fortæller 

den unge designer.

 ”Derfor arbejdede jeg ud fra positive 

design, som tager udgangspunkt i de 

motivationer og værdier, der giver den 

enkelte lyst til forandring.”

 For at finde frem til netop de mekanis-

mer, der skal i spil for at gøre kulturmø-

det mere behageligt for begge parter i 

en samtale, lavede Zine Yolal et grundigt 

forarbejde. Interviews med 12 binde-

stregs-danskere og 12 unge danskere, 

samt fem eksperter i kulturarbejde har 

alle bidraget med byggesten til det en-

delige produkt.

De personlige fortællinger

Og der er nok at tage fat på i den værk-

tøjskasse til dialog, der nu er blevet skabt.

 Dels en serie plakater og postkort der 

præsenterer de i alt ti helt nye ord, der 

skal være med til at ”italesætte proble-

matikken, for eksempel på uddannel-

sesinstitutioner,” siger Zine Yolal. 

 Samtidig har hun også skabt et nyt 

digitalt univers, hvor de unge binde-

stregs-danskere selv står for at få deres 

stemme igennem. For at bryde den kul-

turelle is stiller hun for eksempel et nyt 

emoji-sæt til rådighed. De er en blanding 

af mellemøstlige og danske emojis, der 

visualiserer den virkelighed, de unge 

bindestregs-danskere færdes i. Samtidig 

er de ti nye ord blevet lavet som snap-

chat-filtre, så de unge nemt og hurtigt 

kan dele deres oplevelser om kultur-

mødet på sociale medier.

 ”Som kommunikationsdesigner er jeg 

fascineret af den personlige fortælling,” 

siger hun om hele den digitale del af pro-

jektet. 

 ”Den personlige historie der kan for-

tælles på sociale medier er et stærkt 

værktøj, for den formår at skabe rela-

tion og forbindelse mellem afsender 

og modtager. Derfor vil jeg have binde-

stregs-danskerne til selv at bidrage ak-

tivt til en ændring af nationalitetsforstå-

elsen Med andre ord skal minoriteten 

ind i kampen og definere sig selv frem 

for at blive defineret.”

”Jeg ønskede på ingen måde 
at arbejde med løftede pege
fingre eller at skulle pådutte  
nogen noget”

Zine Yolal 

zineyolal@gmail.com
@

Hvis man for eksempel bare 

spørger, 'hvordan har du det 

egentlig med at blive spurgt 

om, hvor du kommer fra?’, så 

bliver det jo en helt anden form 

for dialog, mener Zine Yolal, der 

har skabt postkort med nye ord, 

som skal rokke ved folks måde 

at tale om nationalitet og tilhørs-

forhold på.
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BINDESTREGS-DANSKER

Person bosiddende i Danmark, men 

som har rødder i et andet land, idet ind-

vandringen er sket inden for de seneste 

generationer. F.eks. dansk-tyrkisk eller 

dansk-arabisk.

BEGREBSAFLIVE

Når man bevidst fravælger ord som 

ny-danskere, perkere eller andre ter-

mer, der kan være med til at mindske 

bindestregs-danskernes tilhørsfølelse

KULTURSULTEN

Aktivt at gøre opmærksom på, at 

man stiller spørgsmål til en persons  

kulturelle baggrund, fordi man finder det 

interessant.

FØLESPØRGE

I stedet for direkte at spørge ’hvor kom-

mer du fra?’ spørger man, ’hvordan har 

du det med spørgsmål som ’hvor kom-

mer du fra’.

RELIGIONSDROPPE

Når man ikke automatisk antager, at bin-

destregs-danskere er muslimer, uden 

de selv har tilkendegivet det. Hvis en 

bindestregs-dansker f.eks tømmer en 

pose flæskesvær, kan man godt religi-

onsdroppe vedkommende.

EN GOD SPREDER

En handling hvor man bevidst fokuserer 

på at sprede og fortælle positive histori-

er om bindestregs-danskere.

ETNICITETSAFVENTE

Når man venter med at spørge til en per-

sons etnicitet eller kulturelle baggrund, 

indtil han/hun selv nævner det.

FORDOMSFJERNER

En person, der etablerer en personlig 

relation til bindestregs-danskere, for at 

nedbryde egne fordomme

BAGGRUNDSFORSIGTIG

Når man i stedet for at spørge ’hvor 

kommer du fra’, spørger om en person 

har rødder i en anden kultur.

MELLEMRUMSSMART

At have forståelse for at en person  

kan komme fra mellemrummet mellem 

kulturer.

Zine Yolal har formuleret ti nye ord 
til at tale om nationalitet
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LØST MED EN KNUDE
For modedesigner Pernille Birk Zacha-

riassen signalerer knuden i en beklæd-

ningsmæssig sammenhæng uforud-

sigelighed, funktionalitet, overraskelse, 

detaljerigdom og leg. Noget hun kan se 

potentiale i at indarbejde i kommercielle 

beklædningsgenstande. 

 I hendes afgangsprojekt fortolker hun 

derfor knuden og inddrager den som 

formgivningsmetode til forskellige klas-

siske beklædningsgenstande, der ap-

pellerer til den gængse garderobe, hvor 

der både vil optræde key items og mere 

hverdagsrelaterede styles.  

 ”Mit udgangspunkt for afgangskollekti-

onen var at fortolke knuden og inddrage 

den som formgivningsmetode. Knuden i 

sig selv er bundne linjer, som skaber nye 

linjer, der mødes og danner et centrum, 

hvor linjerne mødes,” siger hun.

 Fem udvalgte anvendelige typer af 

beklædning – en blazer, et par jeans, en 

nederdel, en skjorte og en top – fungerer 

som afsæt for kollektionsopbygningen.

Pernille Birk Zachariassen 

birkzpernille@gmail.com

KLASSISK HERRETØJ  
BYGGET PÅ ARKITEKTUR 
Trine Stenmann har i sit afgangsprojekt 

skabt en kollektion af herretøj inspireret 

af arkitekturfotografier. Fotografierne 

er taget af det tyske kunstnerpar Bernd 

og Hilda Becker og viser tyske industri-

bygninger. 

 Om sammenhængen mellem arkitek-

tur og tøj siger modedesigneren: 

 ”Både arkitektur og beklædning ved-

rører og forholder sig til kroppens bevæ-

gelighed og funktion. De har derudover 

det samme funktionelle og praktiske 

formål: at beskytte menneskekroppen. 

Ligeledes giver både beklædning og 

arkitektur os mulighed for at udtrykke 

vores personlige, sociale og kulturelle 

identitet gennem de rum, vi bor i, og det 

tøj, vi klæder os i.”

Trine Stenmann 

stenmann_@hotmail.com

TIDLØST HERRETØJ  
TIL KVINDER  
Christina Lindgaard Gerken har udviklet 

en kvindekollektion, hvor det maskuline, 

klassiske og konstruerede møder det fe-

minine, abstrakte og draperede. Christi-

na Lindgaard Gerken har længe været 

optaget af samspillet mellem det ma-

skuline og feminine udtryk. ”Traditionel 

tilskæring og klassisk herretøj udtrykker 

en særlig form for ro og tidløshed. Sam-

tidig har klassisk herretøj i mange årtier 

været udtryk for maskuliniet, og i lige så 

mange årtier har kvinder lånt referencer 

herfra i deres egen beklædning,” siger 

hun. Målet med kollektionen er også at 

skabe en æstetisk værdi, der skal få for-

brugeren til at beholde beklædningsde-

lene i længere tid. 

Christina Lindgaard Gerken 

christina-gerken@hotmail.com

GAMMEL KENDING  
I NYT JAKKESÆT   
”The Suit Collection” kalder mode-

designer Sia Majken Rosenberg sit af- 

gangsprojekt, hvor hun tager udgangs-

punkt i jakkesættet som ikonisk beklæd-

ningsgenstand. Men hun laver ikke tøj 

til mænd – tværtimod vil hun nedbryde 

det formmæssige udtryk, så det traditio-

nelle, monokrome og tredelte jakkesæt 

opstår i en ny form til kvinder. 

 Det, der har inspireret hende, er, at 

jakkesættet stort set har eksisteret ufor-

andret i to århundreder og er et raffine-

ret og tilpasset ideal på den maskuline 

krop og psyke. 

 ”I stedet for at skabe traditionelle, klas-

siske jakkesæt henvendt til kvinder og 

direkte oversat fra det maskuline udtryk 

vil jeg undersøge den kvindelige stemme 

i et maskulint præget univers og derved 

skabe et alsidigt udtryk,” siger hun. 

 Hun vil gerne rykke ved grænserne i 

forhold til, hvad der karakteriserer jakke-

sættet, samtidig med at hun bibeholder 

genkendelige detaljer og karakteristika. 

Herved ligger hendes afgangsprojekt i 

forlængelse af debatten om, hvordan de 

traditionelt opdelte kønsroller kan ned-

brydes, og der kan skabes et tolerant 

samfund, hvor individer, uanset køn, har 

mulighed for at opstille egne grænser for 

det personlige udtryk og aftryk. 

Sia Majken Rosenberg

sia.rosenberg@gmail.com
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Både arkitektur og beklædning 

forholder sig til kroppens bevæ-

gelighed og funktion, fortæller 

Trine Stenmann, der har skabt 

en herrekollektion inspireret af 

arkitekturfotografier.
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KÆRLIGHED ER PINK
Modedesigner Cæcilie Dyrup undersø-

ger, hvor langt man kan presse klassiske 

beklædningsstykker ud i en kvindelig 

maksimalistisk version, hvor print, farver 

og broderi kombineres i en sødmefuld 

sanseeksplosion. 

 Med illustration som sit omdrejnings-

punkt og ved at udarbejde et visuelt og 

personligt univers for herefter at over-

sætte det til beklædning, udforsker hun 

feltet mellem illustration og mode. 

 Cæcilie Dyrup ønsker med sit afgangs-

projekt at fortælle en historie, som er føl-

som, nærværende og ærlig og siger om 

sit designunivers: ”Alt er i pink! Fordi ver-

den har brug for mere af den slags. Det 

handler om kærlighed.”

Cæcilie Dyrup

caecilie.dyrup@gmail.com

CIRKLEN SOM  
OMDREJNINGSPUNKT
Modedesigner Julie Als ønsker at gøre 

beklædning til det luksusprodukt, det 

var engang. Noget man værner om. 

Vejen dertil handler for hende om form-

givning, materialer og fleksibilitet, og det 

er netop nøgleordene for hendes af-

gangskollektion.

 Først og fremmest vil Julie Als gøre 

op med forståelsen af beklædning som 

for- og bagsider. Kroppen er tredimensi-

onel og bevægelig, og det bør afspejles i 

formgivningen. Derfor tager hun i sit pro-

jekt udgangspunkt i cirklen og en ekspe-

rimenterende tilskæring, som tilgodeser 

interaktionen med kroppens form og 

bevægelse.

 Materialerne har en høj æstetisk kvali-

tet, og der er fokus på taktilitet, da følel-

sen af det tøj, som vi har på, er afgøren-

de for, hvor meget vi bruger det.

 Kollektionen er sæsonløs og baseret 

på styles, som kan arbejde sammen, 

men også fungere hver for sig og indgå 

i eksisterende garderober.

Julie Als  

contactjulieals@gmail.com

KOSTUMEDESIGN MED FOKUS  
PÅ PERSONLIGHEDER
Modedesigner Amanda Axelsen Sigaard 

begår i sit afgangsprojekt sin helt egen 

imaginære version af teaterstykket ’Ma-

laga’ med udarbejdelsen af et visuelt 

udkast til scenografien og kostumerne til 

stykkets fire karakterer.

 I modsætning til det originale teater-

stykke skaber hun en dystopisk verden, 

hvor brugen af overdrevne følelser er 

udgangspunktet. Her bliver kostumerne 

indgangsvinklen til at vise karakterernes 

personlighed og følelser.

 Amanda Axelsen Sigaards projekt har 

resulteret i en visuel kortfilm, hvor ko-

stumerne og det illustrative er med til at 

formidle karakterernes historie.

 

Amanda Axelsen Sigaard

Amanda-axelsen@hotmail.com

ET HVIN OM HJÆLP 
Dyrerettigheder og -velfærd, især for de 

29 millioner grise, der hvert år slagtes i 

Danmark, er et emne, den almindelige 

forbruger overser, mener kommunikati-

onsdesigner Frederikke Udesen-Hansen. 

Hun har derfor lavet et komplet kampag-

nemateriale for dyreværns-organisatio-

nen Anima. Med facebook plancher, pro-

dukter til salg i webshop, kampagnefotos 

og –film rammer designerens kampagne 

’Et Hvin om Hjælp’ lige ned i de bevidste 

forbrugeres måske lidt dårlige samvittig-

hed og gør dermed dyrevelfærd mere 

præsent i både indkøbssituationen og 

hjemme ved spisebordet.

Frederikke Udesen-Hansen

fu-h@godmail.dk 

TØJ MED GOD SAMVITTIGHED  
OG RÅ KANTER
”Jeg er blevet en del af en branche, som 

jeg ikke kan stå inde for og medspiller i et 

spil, som jeg gerne vil gøre en forskel i.” 

Sådan begrunder Liselotte Hornstrup sit 

afgangsprojekt, hvor hun arbejder med 

at give værdi tilbage til tøjet og til bruge-

ren og samtidig gøre op med nutidens 

brug-og-smid-væk-kultur. 

 Det er blevet til en kollektion beståen-

de af to linjer. Den ene linje, kaldet //in-

ner//, fokuserer på de praktiske værdier: 

tøjet er behageligt, det kan holde til at bli-

ve brugt, det passer ind i garderoben, og 

det har samtidig en masse personlighed. 

 Den anden linje, //rarity//, er en 

håndlavet unika-kollektion hovedsage-

ligt baseret på genbrugs- og restmate-

rialer, herunder genbrugspels og ældre 

showpieces fra Kopenhagen Fur. Denne 

linje repræsenterer værdier som genan-

vendelse og bæredygtighed.

 ”Min kollektion består af to linjer, der 

på hver sin måde arbejder med værdier, 

men sammen komplementerer hinan-

den og skaber et modspil til fast fashi-

on-industrien,” siger Liselotte Hornstrup.

 Kollektionen som helhed er dunkel og 

monokrom med en masse rå kanter og 

detaljer. Den henvender sig til kvinder, 

som ønsker at vise personlighed i deres 

påklædning, og som sætter pris på slow 

fashion og de værdier, der knytter sig  

til begrebet. 

Liselotte Hornstrup

byliselotte@gmail.com

MEGET MERE END  
EN GOLFBIL 
Golfbilerne fra Garia er en succes på 

verdensplan – og det er bestemt ikke, 

fordi de er billige. De små elbiler koster 

fra 20.000 dollars og op – og nu skal 

mange andre end golfspillere have glæ-

de af dem. 

 Derfor er industriel designer Jakob 

Huldahl gået i samarbejde med Garia, og 

i sit afgangsprojekt har han udarbejdet 

forslag til, hvordan bilen kan videreud-

vikles og bruges til andre formål. 

 ”Den kan bruges til jagt, streetfood, liv-

redning eller som et multifunktionelt kø-

retøj, kaldet utility,” siger Jakob Huldahl, 

som har udviklet forslagene på den eksi-

sterende tekniske platform. 

 ”Bilernes succes som golfvogne skyl-

des, at firmaet i en lang proces har ud-

viklet glimrende produkter med høj fo-

kus på kvalitet, ekstravagante løsninger 

og lækkert design,” siger han. 

 Jakob Huldahl har foreslået Garia at 

forbedre opladningsteknikken. Hans 

brugerundersøgelser viser nemlig, at 

mange greenkeepere vælger elbiler 

fra, da de ofte glemmer at få bilerne la-

det op, og af samme grund foretrækker 

benzindrevne modeller. 

 ”Og et fladt batteri dur, hverken hvis 

man skal spille golf eller redde liv på en 

strand,” siger han. 

Jakob Huldahl

jakobhuldahl@hotmail.com
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Modedesigner Cæcilie Dyrup 

synes, at verden har brug for 

at være mere pink. 
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Falafler, dolma, dadler. Kofta, koriander og  
tynde bløde brød. ‘Smag à la Gellerup’ hiver 
firs forskellige måltidskulturer op på køkken-
bordet og gør mad til et massemedie.

FOR MANGE KOKKE  
ER GODT!

Man får lyst til at bruge udråbstegn, når 

man skal gengive Line Lone Kristensen 

og Sabrina Lund Borgs forklaringer om 

deres afgangsprojekt, ’Smag à la Gelle-

rup’. For de nyudklækkede kommuni-

kationsdesignere er på en mission. Eller 

rettere, en mad-mission, der gør brug af 

måltid og mættede sanser til at skabe 

kommunikation på tværs af kulturer og 

sociale lag:

 ”Mad er noget, alle kan forholde sig til. 

Det er et udtryk for kultur, identitet og 

fællesskab. Mad kan derfor virke som 

en neutral grund at mødes på – et slags 

socialt værktøj til forhandling. Det har 

potentiale til at bringe folk sammen og til 

at skabe og vedligeholde relationer mel-

lem folk fra forskellige samfundslag,” si-

ger de.

Mangfoldig mad

Fødevarer er der i forvejen masser af i 

Gellerup. I Aarhus-bydelen, hvor mere 

end firs nationaliteter er bosat, bliver op-

skrifter givet videre, fade med farverige 

salater bliver delt, brød bliver dyppet i 

krydrede dips. Også uden designernes 

indblanding. Til gengæld kan de skabe 

en opmærksomhed om den kulinariske 

mangfoldighed i bydelen, så mange flere 

får del i oplevelserne:

 ”Vi designer den platform, som ma-

den bliver præsenteret gennem, dels 

igennem etableringen af et madkoope-

rativ og dels gennem en række andre 

sammenhænge, f.eks. på et madmar-

ked, hvor man kan møde ’Smag à la Gel-

lerup’. En række lokale ’kokke’ er tilknyt-

tet kooperativet, og de fungerer samtidig 

som vores ambassadører. Det er op til 

os at sørge for, at deres madkultur bliver 

kommunikeret på den bedste måde, og 

at man har mulighed for at møde vores 

ambassadører gennem mad og få den 

rigtige historie. For eksempel som når 

man på et marked kan møde beboeren 

og lære at folde en somalisk sambusa,” 

siger Line Lone og Sabrina.

Passion og perspektiv

At det lige blev Gellerup med de bruta-

listiske boligblokke, hvoraf mange snart 

skal rives ned, der lægger kulisse til bob-

lende gryder og ideer i projektet, er ikke 

tilfældigt, fortæller de to kommunikati-

onsdesignere:

 ”Vi kunne allerede fra starten se de 

mange potentialer, som Gellerup har i 

forhold til mad. Her er så mange mad-

kulturer repræsenteret, og vi har kun 

set toppen af isbjerget i vores projekt. 

Fokus på Gellerup har i mange år været 

de udfordringer, området har haft, men 

vi synes, at mad og madkultur kan tilby-

de et nyt perspektiv på området. Vi har 

fundet nogle helt specielle folk herude 

med en reel passion og en lyst til at dele 

oplevelser med deres mad.”

Der skal ske noget

Projektet har, med Line Lone og Sabrinas 

egne ord, været ’learning by cooking’.  

Line Lone Kristensen

hellolinelone@gmail.com

Sabrina Lund Borg

sabs.borg@gmail.com
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En række lokale ‘kokke’ i Gelle-

rup fungerer som ambassadø-

rer. Det er op til de to designere 

at sørge for, at deres madkultur 

bliver kommunikeret på den 

bedste måde, og at man har mu-

lighed for at møde dem gennem 

mad og få den rigtige historie.
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Læringskurven har været stejl, for her-

og-nu-handling har været i fokus frem 

for planer og fremtidsscenarier:

 ”Vi har samarbejdet med Instant City, 

og i ’instant’ ligger der aktivitet frem for 

snak, fordi Gellerup har haft et behov 

for at se ting ske. Det betyder også, at vi 

ikke som sådan er endt op med et ‘en-

deligt’ produkt. Vi har nærmere skabt 

en ramme, hvor ’Smag à la Gellerup’ 

kan udvikle sig i fremtiden, både internt 

i kooperativet og eksternt som en plat-

form til omverdenen,” konkluderer de to 

kommunikationsdesignere.

 Og når de taler om fremtidsudsigterne 

er det, at lysten til at bruge udråbstegn 

presser sig på igen. For her er gang i no-

get, der virker. Det er den lille forandring, 

der gør den store forskel:

”Projektet er blevet modtaget over al 

forventning. Folk i madkooperativet le-

ver i projektet og har taget det til sig og 

kommer selv med forslag til nye tiltag, 

hvilket er præcis det, vi ønsker af am-

bassadørerne. Projektet kommer efter 

planen til at fortsætte, fordi det som sagt 

er blevet godt modtaget, ikke kun af be-

boerne i Gellerup, men også hos vores 

samarbejdspartnere Instant City og Bra-

brand Boligforening!” 

SMAG A LA GELLERUP

… er et madkooperativ for beboere i Gellerup, hvor alle 

kan mødes over mad.

Projektet består af:

•  en dynamisk visuel identitet, der giver ’Smag à la 

Gellerup’ genkendelighed og fællesskab.  

•  en samling fysiske elementer/boder, hvor man kan 

møde ’Smag à la Gellerup’.

•  en række events, der sætter ’Smag à la Gellerup’ på 

smagskortet – og der er flere på vej! 

Læs mere på 

www.smagalagellerup.com / 

Facebook Smag à la Gellerup / 

Instagram @smag_ala_gellerup
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”Vi designer den platform, som 
maden bliver præsenteret gen
nem, dels igennem etableringen 
af et madkooperativ og dels gen
nem en række andre sammen
hænge, f.eks. på et madmarked.”

Mad er noget, alle kan forhol-

de sig til. Det er et udtryk for 

kultur, identitet og fællesskab. 

Mad kan derfor virke som en 

neutral grund at mødes på – 

et slags socialt værktøj til for-

handling. Det har potentiale til 

at bringe folk sammen.
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”JEG ER HENDE, DER ALTID 
PILLER VED ANDRE FOLKS 
SOFAPUDER”

Spørgeskema-besvarelser omdannet  
til computer-designede væveprøver. 
Dialog med en pensioneret urmager.  
En tråd over, en tråd under. Tekstil-
designer Susanne Thygesen Nors har 
hentet inspiration fra mange horisonter 
til sin nye møbeltekstil-klassiker.

Det ligger ligesom i kortene, når man 

hører om hendes opvækst. I et hus, 

tæt på Herning, alting bygget af en mø-

belsnedker til far. Mahogni, palisander, 

glæden ved de gode materialer, det 

gedigne håndværk. Tekstildesigner Su-

sanne Nors har kærligheden til high-end 

interiør i sit DNA. En kærlighed, hun har 

taget med ind i sit afgangsprojekt, skabt i 

samarbejde med Kvadrat:

 ”Mit ønske var at skabe en ny mø-

beltekstil-klassiker. Et stykke vævet in-

teriørstof, der bare holder, og som man 

kan holde ud at se på i længere tid,” for-

klarer hun om motivationen:

 ”Jeg har derfor arbejdet i spændings-

feltet mellem det velkendte og det fasci-

nerende, man ikke helt kan greje. Jeg er 

selv hende der, som altid piller ved an-

dre folks sofapuder, hvis jeg ikke kan se, 

hvordan de er lavet. Der skulle være et 

eller andet at fordybe sig i ved stoffet.”

 Samtidig ønskede Susanne Nors at 

have en bæredygtig tråd gennem pro-

jektet:

 ”Det er jo efterhånden svært at argu-

mentere for nye designs, for det holder 

jo ikke rent miljømæssigt bare at skulle 

producere mere og mere. Derfor var 

mit omdrejningspunkt den æstetiske 

bæredygtighed, som trækker i retning af 

færre, men bedre varer, der har en ind-

bygget tidløshed.”

Firkantede felter

Vejen til det tidløse udtryk tog selvsagt 

tid. Fordybelse i begrebet gennem sam-

taler med eksempelvis Anders Agger om 

tidløst tv og med pensioneret urmager 

Christen Poder. Fulgt op af et spørgeske-

ma om tid: spørgsmål om dagsrytme, 

ure, årstider, god tid, alder, travlhed. Ske-

maet blev uddelt til 100 personer, besva-

relserne kom tilbage og efterlod designe-

ren lidt perpleks. Men så opstod en idé:

 ”I et af spørgsmålene var der et lille 

felt med firkanter, der skulle skraveres, 

mens man tænkte på god tid. Jeg tog 28 

ud og puttede dem i en computervæv, 

så de kunne væves til et mønster. No-

get af det så herrens ud, og noget kunne 

bruges. Jeg justerede på tingene, endte 

med hundredevis af prøver. Til allersidst 

lod jeg min æstetiske design-faglighed 

styre, tage beslutninger og begyndte at 

rette arbejdet mod Kvadrats stil,” siger 

Susanne Nors.

Et rigtigt rugbrødsprodukt

At produktet har ramt plet, bekræfter 

Stine Find Osther, Creative Manager hos 

Kvadrat:

 ”Jeg er lidt imponeret over, hvor præ-

cist hun har ramt et udtryk, der har po-

tentiale til at blive en fremtidig klassiker. 

Det specifikke ved Susannes projekt er, 

hvor målrettet hun har arbejdet med at 

skabe et nyt rugbrødsprodukt. Hun har 

været meget optaget af at skabe et pro-

dukt, vi kan leve af – det har ikke bare 

handlet om at sprænge alle rammer. 

Ved at lave noget, der kan holde i mange 

år, rammer hun samtidig plet i forhold til 

vores strategi om bæredygtighed. Så jeg 

står faktisk med en prøve i hånden, jeg 

gerne vil gå videre med.”

Godt at give slip

Afslutningsvis er Susanne Nors endt 

med en fuld kollektion i 23 farver. Mate-

rialet er ligeledes blevet monteret på en 

rund bænk. Fordi et møbeltekstil først 

står sin endelige prøve, når man ser  

det i brug:

 ”På væven er det jo ’bare’ et fladt 

stykke stof. Men når det kommer op på 

et møbel, falder lyset anderledes. Så ser 

man det også horisontalt, eller hvordan 

det svøber sig om et hjørne. Og så op-

står der pludselig nogle nye detaljer,” 

siger Susanne Nors, der også har ind-

draget andre fagligheder i slutspurten 

af afgangsprojektet, hvor i alt ni samar-

bejdspartnere har været i sving. Et par 

møbelpolstrere, en modelsnedker og 

en række andre.

 ”Jeg er faktisk god til at uddelegere,” 

indrømmer tekstildesigneren:

 ”Så jeg har i respekt ladet fagfolkene 

bestemme meget selv. Nogen vil måske 

synes, det er svært. Men jeg synes, der 

har været en stor frihed i at give slip på 

tingene. På den måde kan jeg se, jeg har 

skabt noget, der kan bruges af andre.”

Susanne Thygesen Nors

info@snors.dk
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"På væven er det jo ‘bare’ et fladt stykke stof. 

Men når det kommer op på et møbel, falder 

lyset anderledes. Så ser man det også hori-

sontalt, eller hvordan det svøber sig om et 

hjørne. Og så opstår der pludselig nogle nye 

detaljer," fortæller Susanne Nors.
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Indre værdier og kend-dig-selv-kort kommer i 
spil i Stine Gertsens afgangsprojekt, der sætter 
spotlight på tidens single-kultur.

KÆRLIGHEDS-KIT 
HJÆLPER KRÆSNE 
SINGLER 

Stine Gertsen

sg@wiegaarden.dk
@
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”Man ved ofte, hvad man ikke vil ha’. 

Men man er mindre afklaret om, hvad 

man vil ha’. Derfor har jeg skabt et sæt 

hjælpemidler til at finde den helt rigtige 

partner,” siger kommunikationsdesigner 

Stine Gertsen, der som afgangsprojekt 

har designet bl.a. et spil, en stak spørge-

kort, en potentiel app og en serie post-

kort, som folk på konkret kærestejagt 

kan anvende på forskellige stadier i sø-

geprocessen.

 Med over 1,6 millioner danskere, der 

bor alene, er målgruppen for det omfat-

tende kærligheds-kit stor. Som udgangs-

punkt har Stine Gertsen derfor finseg-

menteret single-skaren:

 ”Jeg kiggede på masser af data og 

lavede en spørgeskemaundersøgelse 

i begyndelsen af mit projekt. Der fandt 

jeg ud af, at der groft sagt er tre under-

grupper: Karrieremennesket, med høje 

krav og lidt for travlt til kærlighed; den af-

ventende, lidt passive single; og så den 

kræsne, søgende single, der har den 

her permanente ’hvorfor-lykkes-det-ik-

ke’-tankegang. Det er den sidstnævnte 

gruppe, jeg har villet give nogle værktø-

jer i mit projekt,” siger designeren.

Single, kend dig selv 

Det langvarige forhold, og de grundsten 

et sådant skal bygges på, er det ultima-

tive udbytte af Stine Gertsens produkt. 

For at sikre succesraten har hun arbejdet 

tæt sammen med coach og parterapeut 

Lise Grevenkop-Castenskiold om de 

betingelser, der skal være opfyldt for at 

finde den eftertragtede everlasting love.

 ”Det er først og fremmest vigtigt at 

have et dybt kendskab til sig selv og til 

sine egne værdier. Hvad vil man accep-

tere, hvad tæller, og hvad er man villig 

til at gå på kompromis med? Det er den 

afklaring, jeg gerne vil hjælpe min mål-

gruppe hen mod. Derfor griber løsnin-

gen hele dating-delen utroligt strategisk 

an,” siger Stine Gertsen.

Først spil, så date

Første trin i søgestrategien er derfor et 

spil til hjemmebrug.

 ”Det skal spilles med familie og ven-

ner, som kender dig godt. Fordi de kan 

hjælpe dig med at blive klogere på, 

hvem du er. Spillet er opdelt i fem kate-

gorier: Kærlighedsliv, Familieliv, Arbejds-

liv, Husholdning og Helbredet. Når du 

har spillet det med det nære netværk, 

skulle du gerne være mere afklaret i 

forhold til, hvad du søger – og først da 

skal du begynde at gå på date,” forklarer  

Stine Gertsen:

 ”Næste trin er så at udvælge nogle 

af de mest centrale spørgsmålskort fra 

spillet. For eksempel 10-15 stykker, som 

man så tager med på selve daten. Dels 

kan det fungere som isbryder for samta-

len. Dels kan det hjælpe i den lidt akave-

de situation, der tit opstår sidst på daten, 

hvor man står sådan lidt ’nå, skal vi ses 

igen’. Her kan man så lægge kortene op 

og sige, ’her passer vi godt sammen, her 

kunne vi få nogle udfordringer’. Man kan 

nærmest evaluere daten i fællesskab, 

og på den måde hurtigt se om der er et 

godt match.”

Mere end blot fysisk

Næste æske i single-søge-kittet inde-

holder en pakke ugentlige coach-dig-

selv-kort, med ting at tænke over eller 

helt konkrete handlinger. Alt sammen en 

hjælp til selvhjælp:

 ”En uge kan det for eksempel være en 

opgave som at rydde op i hjemmet, som 

om der skulle flytte en partner ind. Det 

er jo en måde at gøre plads til kærlighe-

den i sit liv på,” siger kommunikations-

designeren.

 Hertil kommer en app, der er langt fra 

de eksisterende dating-apps, fordi fokus 

på ny er på indre værdier frem for den 

ydre, fysiske tiltrækning, som Stine Gert-

sen mener hurtigt fuser ud:

 ”App’en matcher de fem kategorier 

fra kend-dig-selv-spillet og stiller spørgs-

mål som ’vil du gerne giftes’, ’hvor man-

ge børn vil du have’ og den slags. Så bli-

ver du matchet med de andre brugere 

af app’en, der lægger sig tættest op ad 

dine svar. Samtidig er der mulighed for 

at uploade tre billeder af ting, der bety-

der noget for dig. Altså ikke de sædvan-

lige selfies, fordi værktøjet handler om 

mere og andet end fysisk fremtoning.”

Spred det glade budskab

Endelig indeholder kittet en serie post-

kort. De er til brug, når målet er nået, og 

man kan skifte sin civilstatus fra ’single’ 

til ’i et forhold’. 

 ”Det er tanken, at du så skriver din 

gode, lykkelige kærlighedshistorie ud 

til andre, for at gøre dem opmærksom 

på at det kan lade sig gøre. Sådan at de 

andre kræsne singler også griber mulig-

heden for at finde kærligheden,” siger 

Stine Gertsen.

- HAPPY END -

”Det er først og fremmest vigtigt  
at have et dybt kendskab til sig selv 
og til sine egne værdier. Derfor 
griber løsningen hele datingdelen 
utroligt strategisk an”

Med over 1,6 mio. danskere, 

der bor alene, er der en stor 

målgruppe for Stine Gertsens 

omfattende kærligheds-kit. Kit-

tet indeholder værktøjer til den 

kræsne, søgende single, som 

har den her permanente ‘hvor-

for-lykkes-det-ikke’-tankegang.
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SPORTY HERRETØJ MED ET  
FEMININT TWIST 
Modedesigner Stine Søgård er optaget 

af rummet mellem køn. Det har inspire-

ret hende til at udvikle en herretøjskol-

lektion, som undersøger grænseflader-

ne mellem de maskuline og feminine 

elementer i moden og udfordrer herre-

moden med en feminin tilgang. 

 “Det flydende køn er en tendens i ti-

den, som jeg finder utrolig interessant at 

formidle og dermed skabe en ny genera-

tion af beklædning,” siger Stine Søgård.

 Hun kombinerer således maskuline 

udtryk og referencer fra ishockey-spor-

ten med feminine farvesammensætnin-

ger, materialer, ornamenter og detaljer 

og skaber dermed en kollektion bestå-

ende af funktionelle streetwear styles, 

som på én gang udvisker og tydeliggør 

grænsefladerne mellem det mandlige 

og det kvindelige.

 I forløbet har Stine Søgård samarbej-

det med sports- og livsstilsbrandet H2O. 

Med udgangspunkt i førnævnte kollekti-

on og H2O’s klassikere fra 1990’erne har 

hun udviklet tre nye styles samt redesig-

net en af H2O’s klassiske logo t-shirts.

Stine Søgård

stine_soegaard@hotmail.com

DRONNINGEN INSPIRERER  
TIL HERRETØJ
I sin afgangskollektion udlever mode-

designer Nicoline Borum Dalgaard sin 

passion for danske Dronning Margrethe. 

Med udgangspunkt i Dronningens farve-

rige, humoristiske og meget personlige 

garderobe har Nicoline Borum Dalgaard 

udviklet en række formprincipper, som 

hun bruger til at redesigne de engelske 

Teddy Boys’ tøjkultur. Teddy Boys er en 

britisk subkultur fra 1950’erne hoved-

sageligt bestående af unge mænd, som 

tøjmæssigt lod sig inspirere af den ed-

wardianske periodes elegantiers og hur-

tigt blev synonym med rock and roll. 

 Kollektionen, ‘Margrethes drenge’, er 

fyldt med blomster, dybe udskæringer, 

råsilke i mange farver og en lille smule 

uhøjtidelighed, for, som Dronningen selv 

siger om sit tøj, når hun er på jagt med 

Prinsgemalen: ”Jeg ligner et sneskred  

i modvind”.

Nicoline Borum Dalgaard

contact@borumdalgaard.com

TIL DE UTILPASSEDE  
MÆND
De utilpassede typer, vi kender fra film, 

har inspireret Erika Positano til at skabe 

en serie herretøj. Hun mener nemlig, at 

den bæredygtige herremode i dag er et 

misfit og håber at hendes tøj kan få folks 

øjne op for, at gletcherne smelter, og at 

vi må tage ansvar ved at forbruge klogt. 

Ligesom 70’ernes punk udtrykker mis-

fit-kollektionen holdninger til samfundet.  

 Det er fortællingen, der skal gribe ud 

og ramme mændene, og derfor har hun 

valgt de tre utilpassede typer: nørden, 

grunge-musikeren og skateren som sin 

målgruppe.

 ”Der er lidt præg af dommedag over 

tøjet, og jeg håber, det kan fange dem, 

der ikke er interesseret i bæredygtighed 

i dag,” siger Erika Positano. 

Erika Positano 

positanoerika@gmail.com

PÅRØRENDE TIL PSYKISK 
SYGE FÅR FORUM
Borderline-syndromet er en af de mest 

udbredte psykiske lidelser i Danmark. 

Sygdommen påvirker i høj grad pa- 

tientens evne til relationer. Det er en 

stærkt stigmatiserende lidelse, der er 

svær at leve med. 

Kommunikationsdesigner Anne Stor-

gaard Philipp konstaterede med un-

dren, at der stort set ikke fandtes noget 

lettilgængeligt hjælpemateriale til de 

pårørende. Hun har derfor i samarbejde 

med Borderline-netværket, Pårørende- 

rådgivningen og Psykiatriens Hus i Sil-

keborg udviklet en hjemmeside, hvor 

pårørende kan støtte hinanden, få luft 

for frustrationer og finde generel viden 

om sygdommen. Hjemmesiden sikrer 

med andre ord bedre livskvalitet for de 

pårørende og dermed indirekte også  

for patienterne.

Anne Storgaard Philipp 

annephilipp@hotmail.com

COMPUTERKODNING,  
DET’ FOR BØRN!
Et digitalt læringsspil for børn i alderen 

7-17 år så de får en bedre forståelse 

for programmering. Det er rammen  

for kommunikationsdesigner Christian 

Laumark Hansens projekt, der er udvik-

let i samarbejde med den verdensom-

spændende organisation, CoderDojo, 

som er drevet af frivillige. I Danmark hu-

serer de på ITU. 

 ”Jeg ville gerne gøre det nemmere for 

børn at lære et programmeringssprog. 

For dem er det indgangen til at kunne 

være kreative på den digitale legeplads. 

Som en løsning har jeg lavet et lille læ-

ringsspil, der træner dem i at kode – på 

en ny, sjov måde,” fortæller designeren.

Christian Laumark Hansen  

christianlaumark@gmail.com

LILLE SPEJL PÅ VÆGGEN DER,  
ER JEG I HARMONI?
Forstil dig, at det første du ser i spejlet  

hver morgen er en visualisering af tem-

poet i dit liv. Balancerer du på kanten til 

stress? Det scenarie har industriel de-

signer Martin Rytter Schmidt arbejdet 

sammen med IKEA om i sit afgangs-

projekt. Et spejl, som i form af ani-

merede mønstre, reflekterer din indre 

sindstilstand. Alt sammen baseret på 

data indsamlet fra de digitale aftryk, du 

efterlader. Spejlet er blot ét eksempel 

på, hvordan ’mindful teknologi’ kan an-

vendes til at skabe en dybere mening i 

flere af IKEA’s produkter.

Martin Rytter Schmidt

design@mschmidt.dk
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EN GOD OPLEVELSE, TAK!
Flere og flere gør det. Shopper online. 

Men er det kun, fordi det er bekvemt, el-

ler får vi rent faktisk en god følelse med i 

prisen – en som vi ligefrem kan blive af-

hængig af? Det at shoppe handler nem-

lig ikke længere kun om produktet – det 

handler om at blive en positiv oplevelse 

rigere. Og det er den erkendelse, der af-

gør, om en web-butik får succes eller ej.

 I sit projekt stiller Ula Babenskaité 

skarpt på netop det at skabe den po-

sitive oplevelse for online-shopperen, 

i dette tilfælde den stilbevidste mand, 

som sætter pris på kvalitet og design i 

alle livets aspekter. 

 Med udgangspunkt i hans behov og 

ønsker og en indgående forståelse af 

semiotikkens betydning tilrettelægger 

hun en online-rejse i herre-webshoppen 

GOODS, som giver ham en oplevelse af, 

at der er harmoni mellem indhold og in-

teraktion på hele rejsen. Dermed desig-

ner hun så at sige udgangspunktet for de 

vaner, som skal sikre, at brugeren bliver 

ved med at vende tilbage – igen og igen. 

Som når du tjekker din iPhone for trediv-

te gang uden at tænke over det.

Ula Babenskaité 

ula.babenskaite@gmail.com

WECHAT SKAL REDDE  
KINESISKE LIV
Georgina Terragni har sat sig store mål 

for sit afgangsprojekt: Hun vil redde  

Beijing fra den livsfarlige luftforurening, 

som dagligt koster 4000 kinesere livet.

 Hendes bidrag er en visuel aware-

ness-kampagne, og som kanal bruger 

hun WeChat, Kinas mest populære so-

ciale medie, hvortil hun har skabt 50 

luftforurenings-stickers. For at få flere til 

at fokusere på problematikken i Beijing  

– og mange andre storbyer i Kina – har 

hun desuden skabt et personligt bog-

værk, som formidler hendes egen rejse 

til Beijing i forbindelse med projektet. 

Derudover har hun skabt små film til  

Vestens sociale medier, som gør det 

muligt for vesterlændinge at vise solida-

ritet med beijingerne samt sprede viden 

om emnet i deres netværk.

Georgina Terragni  

georginaterragni@gmail.com

KAN DU HØRE, HVAD JEG SER?
Kommunikationsdesigner Margherita 

Dell’Era er motiveret af at vise, at design 

kan gøre en forskel for mennesker. I sit 

afgangsprojekt med titlen ’Aria’ anven-

der hun derfor ny teknologi til at skabe 

dialog mellem svagtseende og seende. 

Ny teknologi forbedrer i dag synshæm-

medes daglige liv med en række prakti-

ske løsninger, men der er stadig stort po-

tentiale for løsninger, der støtter sociale 

relationer og inklusion. 

 Margherita Dell’Era bruger således 

beacon-teknologi til at skabe følelses-

mættede oplevelser mennesker imel-

lem. Beacons er chips, der sender in-

formationer via bluetooth-signaler, når 

man passerer med en telefon, som har 

den tilhørende app. ’Aria’ er et system, 

som bruger beacons til at sende musik 

komponeret af svagtseende baseret på 

deres følelser og indtryk af en udendørs 

oplevelse. Målet er at åbne for seendes 

forståelse af svagtseende på en ander-

ledes og spændende måde.

Margherita Dell´Era

meg.marghe@gmail.com
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FABERGÉ
Zarens hofjuvelér og forbindelsen 

til den danske kongefamilie

13. maj – 25. september 2016
Oplev verdensberømt juvelérkunst fra kongefamiliens private hjem. 

Værkerne er skabt af den russiske zars hofjuvelér  
Peter Carl Fabergé, nedarvet gennem generationer  

i den danske kongefamilie og stadig i brug.
Introduktioner til udstillingen alle  

søndage kl. 13.00 og kl. 14.00.

“Vidunderlig udstilling med udsøgte eksempler på zarens 
hofuvelér Peter Carl Fabergés raffnerede kunstgenstande (...) 

Udstillingen på Koldinghus er så ualmindelig smuk og  
veltilrettelagt, at man ingenting savner”.

Bente Scavenius, Børsen
Museet på Koldinghus . Koldinghus 1 . 6000 Kolding . tlf. 76 33 81 00 

Madkælderen tlf. 75 50 47 98

www.koldinghus.dk
#koldinghus

Følg os på Facebook

Designskolen  
Kolding

Afgangsudstilling
 

Koldinghus
01.maj—23.oktober 2016

SOMMER  
PÅ SLOTTET

FAMILIEAKTIVITETER 
25. juni – 28. august 2016 

CHRISTIAN 4.S FÆGTESKOLE 
onsdage og søndage fra kl. 12.00-15.30

ALLE DAGE FRA 10.00-17.00
Den Kongelige Keglebane
Klæd dig ud i flotte dragter

Løs opgaven: I kongens fodspor

DESIGNSKOLEN  
KOLDINGS

AFGANGSUDSTILLING
1. juli  – 23. oktober 2016

Gratis adgang til slottet og alle aktiviteter  
for børn og unge under 18 år.   

Åben alle dage 10-17

RUNDVISNINGER
Onsdage kl. 14.00: Familierundvisning

Lørdage kl. 14.00: Rundvisning med skiftende temaer
Søndage kl. 13.00 og kl. 14.00: Introduktion til ”Fabergé”
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