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Museet på Koldinghus viser i øjeblikket den meget
anmelderroste designudstilling ”Magtens smykker”. En
udstilling om magtens historie gennem de 750 år, som
grænseborgen og kongeslottet Koldinghus har eksisteret. ”Magtens smykker” er et fremragende eksempel på,
hvordan design er blevet brugt til at manifestere rang,
rigdom og indflydelse.

”DE NYUDDANNEDE DESIGNERE ØNSKER
AT VISE, HVORDAN DESIGN KAN GIVE
OS ALLE MERE MAGT.”
Design som magt er ligeledes i fokus på Designskolen
Koldings årlige afgangsudstilling, som vi er meget stolte
over igen at kunne præsentere på Koldinghus. De nyuddannede designere ønsker at vise, hvordan design kan
give os alle mere magt. Mere styr over vores egen tilværelse. Eller mere indflydelse på den fælles udvikling,
så den f.eks. bliver mere bæredygtig. De unge talenters
projekter er således et rigtig godt bud på, hvad design
kan bruges til i et samfund, hvor der er behov for, at alle
mennesker yder deres bedste. Og oplever, at de selv kan

være med til at beslutte, hvordan de indretter sig med
hinanden.
Frem for at se sig selv som offer for udviklingen og fremtiden forsøger designerne – af al magt – at klæde os på,
så vi får modet og kræfterne til selv at handle.
Det kan dreje sig om noget så enkelt som nogle gode
strikkeopskrifter til alle de, der elsker at strikke, men
trænger til inspiration til at komme ud over kanten. Eller
om som mand at få noget tøj, som ikke ligner den sædvanlige uniform, men som han kan lege og udfolde sig i.
Eller om at vise, hvordan godt håndværk kan inspirere til
mere genanvendelse inden for modebranchen. Eller om
at tage livtag med noget så tabubelagt som vrede og aggression og skabe et kriminalpræventivt kit. Designløsninger, som får os til at tænke: Ja selvfølgelig. Eller: Ja vi
kan!
Design som redskab til at forløse vores fulde menneskelige potentiale er i dag omdrejningspunktet for designsatsningen i Kolding. Kommunens vision: Vi designer livet
– er blevet en fantastisk ramme for et væld af forskellige
desingnitiativer, som alle drejer sig om design i øjenhøjde
og om at få alle mennesker med, samtidig med at der
selvfølgelig også tjenes penge. 750 små og mellemstore virksomheder fra hele Danmark har f.eks. inden for

		

de senere år været igennem et designforløb, hvor de har
lært at bruge design som løftestang til – i sidste instans
– bedre bundlinje. Det er sket i regi af designklyngen med
base i Kolding, D2i – Design to innovate, og med stor opbakning fra hele Vestdanmark og virksomhederne her.
En satsning, som sidste år blev belønnet med, at Kolding
blev optaget som UNESCO design city.
Da Kolding blev grundlagt for 750 år siden var design allerede på dagsordenen, hvilket ikke mindst Koldinghus bevidner. Design blev brugt til at manifestere magt, så både
fjender og venner vidste, hvad de havde med at gøre. I
dag bruger byen design til at få alle mennesker med og til
at invitere alle interesserede, nationalt og internationalt,
til at komme, lære og være med. Byen og regionen er blevet et laboratorium for design som platform for vækst,
menneskeligt og økonomisk.
Frem for at designe til magten får mennesker magt til
selv at være med til at designe deres fremtid.
Elsebeth Gerner Nielsen,
rektor for Designskolen Kolding
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Mange flere skal have glæde af de oplevelser,
den nordiske natur byder på. Til det formål har
Mikkel H. Mikkelsen designet en serie outdoorudstyr, der gør udendørslivet mere appetitligt
og lettere tilgængeligt.
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”For 6-7 år siden var jeg sådan en, der aldrig havde været
særligt meget i naturen. Men en østerstur til Vadehavet
var en øjenåbner. At stå der klokken 6 om morgenen i
waders og bare tage det hele ind. Det var stort, men det
havde også krævet meget forarbejde at planlægge: Hvad
er den fedeste østerskniv, hvad er teknikken, hvordan
hænger det hele sammen? Den der basale viden om at
begå sig i naturen vil jeg gerne være med til at formidle og
materialisere, så andre også kan få nogle storslåede naturoplevelser. Og man behøver slet ikke rejse langt væk.
Der er så mange forskellige typer natur i Norden. Nogle
gange bliver man bare lidt blind på de steder, man har
tæt på.”

”Jeg har designet en serie udstyr, der understøtter de fleste outdoor-aktiviteter: et grillsæt, et campingsæt og et
finere madlavningssæt. Objekter, der tillader almindelige
mennesker at tage på opdagelse i naturen. Objekter, der
fungerer som guidelines, ikke som regler. De er skabt til
en weekendtur eller et par dages hiking, så de størrelsesmæssigt passer til en lille oppakning. Og foldebordet kan
du også tage med ned i parken, hvis du bor i en større by.”

Hvert objekt skal opleves som en
lille luksus.

”Mit afgangsprojekt fra Designskolen Kolding indeholder desuden tre aktivitetspakker
med udstyr til en specifik oplevelse: østerssafari, undervandsjagt med håndspyd eller krabbefiskeri. Det er tre meget forskellige aktiviteter, for jeg ville skabe noget, der
appellerer til alle. Krabbesættet er en forfinet udgave af ’snor-med-klemme’, så det
både kan bruges af en nysgerrig fireårig og af en midaldrende mand på jagt efter nye
naturoplevelser.”

”Der er noget fascinerende ved de små luksusser, man
finder i hverdagen. Jeg har selv en schweizerkniv, som jeg
er virkelig glad for; en lille ting med høj kvalitet, der derfor
opleves som en luksus. Den følelse har jeg villet overføre
til min produktserie. Hvert objekt skal være et lille affektionsbatteri, som du er helt ked af at pakke væk, når du
kommer hjem fra tur. For eksempel er gryden udformet, så
den også kan bruges som præsentationsskål derhjemme.”

Serien formidler basal viden om naturen.

”Mit projekt er ikke nødvendigvis ’back-to-basics’. Det er
en balance mellem ønsket om at finde tilbage til en simplere tid og så samtidig huske at bevæge sig fremad. For
eksempel bruger jeg en del titanium, som er et teknisk
og avanceret materiale, fordi det bare er bedst egnet til
formålet. Vi kan tage nogle værdier med fra vores fortid,
men hvis man er alt for militant omkring det, mister man
noget funktion. Personligt ville jeg heller aldrig undvære
min iPhone, heller ikke ude i naturen. Man skal ikke være
bange for at tilføje noget nyt, hvis det giver mening.”
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Godt håndværk giver masseproduceret genbrugstøj merværdi i Lili Uyen Thuy Phams kollektion.
Et ultra-elegant oprør mod modeindustriens magtstrukturer.
Lili vil gerne lave luksus. Hun kan sin drapering, sit broderi,
sit digitale print, hele den couture-mæssige værktøjskasse er veludstyret og ordentligt organiseret. Men det
skal være en luksus, der flytter på noget. Som distorter
det etablerede hierarki mellem de high-end designere,
der traditionelt sætter retning for tendenser, og de
high-street mærker, som er det tøj, flest har mest af i
skabet.
”Jeg vil gerne tilføre merværdi til hverdagsobjekterne,”
forklarer hun om sit afsluttende projekt fra Designskolen
Kolding.
Kollektionen på i alt otte outfits er skabt på basis af beklædningsdele fra H&M, hun personligt har fisket ud af
genbrugsbutikker.
”Jeg har taget det, som slet ikke har værdi for nogen, og
så har jeg undersøgt, hvordan man kan bearbejde det
kreativt for at skabe noget virkelig luksuriøst,” fortæller
den nyuddannede designer. Hun har klippet fragmenter
af det slidte tøj, en trenchcoat-front hist, en skjorteryg
pist, og sammensat det hele til nyt.
Fy-fy-kopiering
Lili Uyen Thuy Pham er gået ganske systematisk til værks.
Alt opstod egentlig ved en gennemgang af eget klædeskab, hvor det viste sig, at de mest brugte stykker tøj netop var de masseproducerede, der nemmest finder plads i
en hverdagsgarderobe. Hvorimod de dyrere ting
Foto: Maria Thornfeldt
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bliver gemt til særlige lejligheder. Heraf spirede ideen om
at upcycle det ordinære, og ikke mindst arbejdstitlen for
projektet, som er Re-copying:
”I modebranchen er kopiering et fyord, noget negativt.
Men jeg kan godt lide ideen; jeg kopierer både luksusvarernes unikke håndværk og den tilgængelighed, der ligger
i det masseproducerede, og så opstår der noget helt nyt.”
Nåh, det er en frakke
De udvalgte dele af genbrugstøjet har hun draperet, broderet og formgivet efter de fineste franske principper for
formgivning, som hun for alvor fik afprøvet under et parisisk praktikophold i modehuset Jacquemus:
”Jeg har arbejdet direkte på giner, fordi du kan undersøge de forskellige muligheder og begrænsninger med det
samme. Drapering giver en anden forståelse af kroppen,
en anden pasform i det endelige produkt, fordi du straks
ser det naturlige fald i de dele, du arbejder med,” siger Lili
Uyen Thuy Pham, der også har haft forbrugeren i tankerne under skabelsesprocessen:
”Fordi jeg bruger nogle genkendelige dele fra de oprinde-

lige tøjstykker, kan forbrugeren nemt afkode, hvor
tøjet oprindeligt kommer fra. Også selvom jeg skubber
til grænserne. Jeg har brugt klassiske H&M-farver og
-elementer: Man kan godt se at hov ja, der er noget
trench dér, så må det jo være en frakke,” siger modedesigneren.
Meget mere merværdi
Implicit i projektet ligger en diskussion af designerens
muligheder for at påvirke modeindustrien indefra. Gøre
det gode håndværk til et middel til at opnå, om ikke magt,
så indflydelse:
”Det handler om noget power. Om at jeg, som designer,
kan influere både forbrugere og industri til at tillægge ny
værdi, og måske endda merværdi til det tøj, de fleste ellers anser som værdiløst. Som designer håber jeg at kunne berige folk, med det jeg laver. Jeg tror på, at man som
modeproducent skal brande sig på godt design frem for
på logo. Det bæredygtige skal være designdrevet for at
fange forbrugernes interesse.”

Fragmenter af genbrugstøj er sat sammen til nyt.
Foto: Maria Thornfeldt

KUNST MED FALSK
VAREBETEGNELSE
Den er god nok. Man kan godt designe en visuel identitet for et museum, der
udstiller kunst-kopier. Det er dilemma-fyldt, men også en mulighed for at belyse det vilkår, at vi næsten dagligt må forholde os til, om noget er sandt eller
falsk, ægte eller kopi. Om det er nyheder, produkter eller kunst, så må vi sande,
at kopien og falskneriet har magt – de kan vildlede os, og de kan på paradoksal
vis komme før originalen. Alexander Raffls museumssamarbejde giver stof til
eftertanke – og en oplevelse som ikke kan kopieres.

TILBAGE TIL RØDDERNE
Mode- og tekstilindustrien er en af de mest massive miljøsyndere i verden. Den
eneste måde, hvorpå vi kan forbedre situationen, er ved at sætte farten ned og
forbruge mere bæredygtigt. Det mener Mashal Zawar, der i sit afgangsprojekt
vender tilbage til rødderne og genopliver den gamle indiske væveteknik Jaamdani. Mashal Zawars ønske er at bevare tradition, historie og samtidigt skabe
jobs til lokale håndværkere.

TEKSTILER MED HISTORIE
Jens Knud Gonzales Friborg er født og opvokset I Mexico. I sit afgangsprojekt
fra Designskolen Kolding hylder han sine rødder og sin mors hjemland i en serie
af tekstiler skabt til modeverdenen. Kollektionen har til formål at præsentere
en vifte af kreative udsmykningsteknikker, der understøtter et stærkt visuelt
udtryk og samtidigt fortæller en historie.

POWER I PEDALERNE

NATURFAG PÅ SPIL

C61 er en kollektion af performance-cykler designet til at tilgodese de infrastrukturelle forandringer, som storbyer i hele Europa står overfor. I kollektionen indgår både
en TT-triatlon-cykel, en GT-pendler version og en performance GT-compact-cykel.
Alle cyklerne er aerodynamiske letvægtscykler og anvendelige både som professionelle
motionscykler og som transportmiddel i større byer. Med sin kollektion forener Jakob
Bladt omtanke for både miljø og sundhed i et design, som kan være med til at transformere vores byer, som vi kender dem.

Det er svært at motivere folkeskoleelever til at interessere sig for naturfagene
– til trods for, at samfundet i fremtiden vil få brug for langt flere ingeniører og
forskere. Derfor har spildesigner Ingeborg Munk Toft skabt et generisk brætspilkoncept målrettet udskolingen, hvor elever udspiller engagerende scenarier om rumrejser, klimaforandringer og menneskets overlevelse. Spillet er også
et redskab for lærere, der ønsker at lave motiverende undervisning uden at
overskride deres forberedelsestid.
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INDUSTRIELT DESIGN I ALPERNE
Matteo Zaghi har designet et nyt fleksibelt, letvægts-møbelsystem til Italian Alpine
Clubs alpin-hytter, som giver en bedre udnyttelse af pladsen i hytterne og tager højde
for, at beboertallet i hytterne varierer. Møblerne tilgodeser brugernes behov for ly og
letter arbejdet for bestyreren. Systemet er konstrueret udelukkende af træ med omtanke for områdernes skrøbelige natur og kan samles helt uden brug af værktøj.

INSPIRATIONENS MAGT
Rémusé er navnet på det formidlingsværktøj, Morten
Duemose Kjær Simonsen har skabt som en visuel identitet over Finn Juhls muser. Værktøjet bringer os nærmere
den kreative gnist og indflydelserne bag Juhls livsværk.
Det er et blåøjet og spekulativt studie af en skaber, hans
visioner og hans værks oprindelse.

SKRIFT TIL EN NY
VERDEN
For mange er designet af skrifter usynligt, men på samme
tid et af de vigtigste grafiske virkemidler i kommunikation. Fremadrettet vil den teknologiske udvikling stille høje
krav til skriftens funktion, og derfor fortjener faget øget
opmærksomhed, mener Henrik Hegelund. Med deltagelse af flere internationalt anerkendte skriftdesignere har
han derfor kickstartet TYPOTHON med en stribe events
under Aarhus’ tidligere værtskab som Kulturhovedstad.
Det momentum skal bruges til at gøre byen attraktiv for
skriftdesignere i form af talks, events og muligheden for
at opkvalificere sig.

DET ER TILLADT AT LEGE
MED MADEN
Vi mennesker oplever et måltid forskelligt. Nogle er
kræsne, andre ser måltidet som brændstof, flere tillægger måltidet en social betydning, mens nogle slet ikke tillægger det at spise nogen værdi. Maja Christina Lindenau
har skabt et supplement til vores traditionelle måde at
spise på. Med fokus på leg og nysgerrighed har hun designet en serie af objekter, der skal erstatte tallerken, kniv
og gaffel og gøre måltidet til en sanselig oplevelse. Hendes ønske er, at vi ændrer vores adfærd under måltidet
og forbliver motiverede og nysgerrige, når vi spiser.

FREMTIDEN ER KREATIV
Evnen til at finde på smarte ideer og løsninger bliver,
ifølge World Economic Forum, én af de absolut vigtigste
færdigheder på fremtidens arbejdsmarked, fordi hovedparten af de rutineprægede jobs bliver erstattet af maskiner. Børn får mere end nogensinde brug for at lære at
være kreative. Derfor har italienskfødte Anna Maria Borgonovo lavet en samlet kommunikation for arkivet Ópla
for at gøre anerkendte kunstbøger målrettet børn mere
kendt i offentligheden.
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INTERIØRKOLLEKTION MED SPRÆL
Caroline Holmsteen Middelboe ønsker med sit afgangsprojekt at skabe mere positiv
stemning i det private hjem. Hun har derfor designet en tekstilkollektion med fokus på
farver, striber og grafiske mønstre og en særlig forkærlighed for håndværket, der skal
være med til at peppe boligen op.

DET SAGTE TEKSTIL
Støj i åbne kontorlandskaber, på restauranter eller i daginstitutioner påvirker os i en
grad, vi knap er bevidste om. Det har inspireret tektildesigner Jessica Belanger til at
arbejde med teksturer på en traditionel arm-væv for at udvikle tekstiler, som påvirker
lyd og rum. Med afsæt i naturen har hun udviklet et sanseligt tekstil med en væveteknik,
som baseres på strukturen i køkkenurten karse. Det akustiske tekstil hviler på to grundlæggende principper, absorption og diffusion af lyd.

Foto: Palle Skov

Defuse er et kriminalpræventivt kit, der
afhjælper impulsiv vrede og aggression. Produktet er henvendt til personer under tilsyn af Kriminalforsorgen i
forbindelse med voldsdomme.
”Vrede er en universel følelse, men den
er tabu i vores samfund. Eksempelvis
kan du i Danmark ikke få henvisning til en
psykolog, hvis du har adfærdsproblemer
som vrede og aggression – modsat f.eks.

DEFUSE – ET VÆRKTØJ I TRE DELE
Defuse er et vredeshåndterings-værktøj udviklet af kommunikationsdesigner
Mikkel Kortsen-Sørensen. Det skal give unge voldsdømte en grundlæggende forståelse, mere selvkontrol og styrket selvudvikling i forhold til den impulsive vrede
og aggression:
Første del er en manual til forståelse af vredens anatomi. En form for intro-guide,
der med illustrationer forklarer, hvad der sker, når man bliver vred.
Anden del er et impulsværktøj. Et cylinderformet ur, personen kan have på hånden
eller i lommen, og som bruges i situationer, hvor man føler moderat eller intens vrede.
Uret understøtter dels en øvelse, der hedder ’taktisk vejrtrækning’, som sænker kroppens stressniveau; dels kan personen indsætte et lille personligt foto i urets låg af en
person eller et sted, man holder af. Fotoet kan hjælpe personen med at flytte fokus
væk fra vreden – en psykologisk mekanisme, der kaldes ’kognitiv priming’.
Tredje del er en visuel skabelon, der gør det muligt at føre logbog over sin egen vrede. Den skal udfyldes visuelt ved hjælp af mønstre og gør det muligt at forstå vredesudbruddene over tid. Målet er, at personen bliver klogere på sin aggressive adfærd.

depression eller angst. Det betyder, at
det er op til din egen selvkontrol at styre din vrede. Men da vold avler vold, fører
det ofte til, at de unge, der har den slags
problemer, oplever enten social eksklusion eller straf. Og ingen af de ting hjælper
på de voldelige adfærdsmønstre, når du
er ung.”
Kommunikationsdesigner Mikkel KortsenSørensen er gået til stålet af et stort
samfundsmæssigt problem i sit afgangsprojekt fra Designskolen Kolding. I samarbejde med bl.a. Kriminalforsorgen,
Diamantforløbet samt Syd- og Sønderjyllands Politi har han skabt et sæt enkle, intuitive hjælpemidler til voldsdømte
unge, som er i et opfølgningsforløb under
Kriminalforsorgen:
”Mit projekt bygger videre på den undervisning, de har fået i vredeshåndtering, og
hjælper de unge til at opretholde deres
’læring’,” forklarer han.
Ret meget teori
Designeren har taget udgangspunkt i et
massivt teoretisk materiale om kognitiv
adfærdspsykologi og udviklingspsykologi. En tekstmængde, som nok kommer
professionelle til gode, men som på ingen
måde er let tilgængelig for de individer,
der skal opnå selvindsigt nok til at ændre

		

deres voldelige adfærd.
”De færreste af de unge voldsdømte er
bogligt stærke. Derfor har jeg forsøgt at
visualisere de teoretiske begreber, så de
bliver helt enkle og forståelige for brugeren,” siger Mikkel Kortsen-Sørensen om
sit Defuse-kit, der består af tre forskellige
dele.
Det, vi ikke taler om
Med sit projekt har Mikkel KortsenSørensen ønsket at belyse et emne, ingen
rigtig vil tale om:
”Vrede er jo virkelig sådan et fy-fy-begreb
i vores samfund. Vi lærer fra helt små at
tale pænt til hinanden, men jeg vil gerne
have vreden til debat, så vi som samfund
bliver bedre til at håndtere de aggressive elementer. Også inden for design. I
min opstartsfase søgte jeg på, hvad der
fandtes af designreferencer om vrede.
Jeg fandt kun et enkelt kunstnerisk projekt, der havde vreden som tema. Men vi
er nødt til at forholde os til den følelse.
Vreden kan både være et konstruktivt incitament til at ændre på ting, men den kan
også være så destruktiv, at den forhindrer
dig i at fungere som et normalt menneske.”
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Svenske Oskar Paul Heiwes serie af træfly er legetøj i
højeste kaliber til de 6-7 årige. Geometriske mønstre
aktiverer hjernen, og børnene bestemmer selv, om
det egentlig er et krigsfly eller en svensk spurvefugl,
de bygger.
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”Jeg har været fascineret af fly, siden jeg var lille. Jeg syntes især, at det var voldsomt spændende med de camouflagemønstre, man brugte på fly fra 1. Verdenskrig.
De var bare så jættefine. Da jeg så var 14 år, begyndte jeg
at arbejde i en hobbybutik. Her fik jeg en første forståelse
af, hvordan man kan konstruere et modelfly, så det rent
faktisk kan flyve.”

”I mit afgangsprojekt fra Designskolen Kolding har jeg
samarbejdet med det svenske Acne Jr., der laver specialdesignet trælegetøj. Det bygger på en skandinavisk
tradition, jeg gerne vil føre videre. Da industrialiseringen
kom til Storbritannien og Tyskland i 1800-tallet, begyndte
de at producere legetøj i metal. Men i Norden fortsatte vi
med at bruge træ. Samarbejdet har også lært mig vigtigheden af at frame sit projekt, så det er tilpasset virksomhedens produktionsmetoder. Jeg bruger kun materialer,
man nemt kan finde her i Danmark. Magneter og bøgetræ. Ikke noget der først skal bestilles hjem fra Kina.”

”I min ideudvikling var jeg blandt andet ude på en skole i Billund, hvor de arbejdede med
IQ-tests til børn. Jeg var interesseret i at udfordre den overgang til logisk forståelse, der
sker i børns hjerne, når de er 6-7 år. Jeg fandt ud af, testene indeholdte mange geometriske former og mønstre, der på flere måder mindede om de camouflagemønstre, jeg
selv var så betaget af som barn. Og så opstod ideen langsomt. Undervejs kom der så
også lidt inspiration fra fuglenes verden til, og deres mønstre og farver – så ja. Det var
en bred for-research.”

”Flyene er måske i virkeligheden fugle. Eller fisk. De er bygget som det, man kalder
open-ended toys, med en masse små træklodser, der sættes sammen med magneter.
Det giver flere mulige løsninger, lidt ligesom i Lego. Grundtanken er, at de der bygger
skal skabe et mønster, bygge om til nye kombinationer og helst transformere det, de
har i hænderne. Farver og former giver bevidst mulighed for at skabe nogle tvetydige
resultater, hvor det kan være et krigsfly, men fordi der så også er en klods med et øje
på, kan det lige så vel være en silkehale, man har bygget. Jeg håber, flyene vil inspirere
børn til at lege med og udforske de mange indbyggede muligheder.”
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”

Lad os stoppe op et ojeblik og
gentaenke hvordan vi kan designe vores
made at vaere sammen pa i verden. Som
en af mine venner altid siger: Nar du
trykker pa pauseknappen pa en maskine,
stopper den. Men nar du trykker pa
pause knappen pa et menneske
- sa begynder det!
Mads Quistgaard,
kreativ leder, Urgent.Agency

”

Lad os sige, at alle
beslutninger, som enten beriger eller
skader vores planet, i bund og grund er
designbeslutninger. Hvad vil du gore
ved det, kaere designer? Vil du gribe
magten og skabe en bedre
verden for os alle?
Christian Bason,
adm. direktør, Dansk Design Center

”

For mig handler magt om
aestetik, og om hvordan man arbejder
med sit materiale - og mindre om store
politiske perspektiver. Jeg ved af egen
erfaring, at kreativiteten kan vaere
egenradig i sin magtfuldhed isaer i legen og i anvendelsen af
legen som idegenerator.
´
Henrik Vibskov,
modedesigner
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TEKSTILER - DE SANSELIGE BYGGESTEN
Estelle Le Bozec har skabt en serie tekstile rumdelere, som lukker lyset ind og overflødige udtryk ude.
Tekstilerne opfylder med deres sanselighed og fleksibilitet både et æstetisk og et funktionelt behov.
Ganske uden fysisk kontakt, men gennem et samspil af opacitet og gennemsigtighed, farver og mønstre
berører tekstilerne beskueren og forstærker følelsen af rumlighed ved at give form til både det private
og det åbne.

DEN DEKONSTRUEREDE
LAMPE
Kan man adskille lyset fra lampen? I bestræbelserne på
at gentænke belysning har Ioana Ispas udfordret konventionerne og skabt en smuk og subtil lampe, som er adskilt
fra det lys, den spreder i rummet. Først i det øjeblik lysstrålen brydes, står det klart, at lampe og lys er forbundet
med hinanden.

HOLGER DANSKE SKAL
GIVE ÆLDRE MERE
LIVSKVALITET
Flere ældre har svært ved at holde balancen af forskellige
årsager. Det medfører unødige fald med skader til følge.
Kan man gøre noget for at afhjælpe dette? Det mener
Hans Christian Falkenberg-Hansen, der har designet en
helt særlig robot. Robotten hedder Holger Danske og er
en såkaldt wearable i skikkelse af et ydre skelet, der støtter personen under bevægelse, så man undgår at falde.
Det vil give den ældre mere tryghed i hverdagen og dermed bedre livskvalitet.

EN TOGREJSE BASERET
PÅ BEHOV
Det skal være behageligt for alle at rejse med tog. Det
mener Cornelia Oczycz, som har designet et nyt interiørkoncept til tog på langfart. Konceptet er inddelt i tre
områder, der hver især opfylder den enkeltes behov og
forventninger til togrejsen: et stilleområde til arbejde og
afslapning, et område for socialisering, hvor man også
kan spise og sidst et område til familier med børn. På
den måde kan den rejsende planlægge sin rejse ud fra
de behov, han eller hun har.

FREMTIDENS MODE ER
LEGE-TØJ
Nanna Stech Jensen har med blyanten og legen som
sine primære redskaber skabt en modekollektion. Skitser,
tryk og form har hun tegnet i hånden, hvorefter hun
har arbejdet med den flade todimensionelle illustration
direkte på stoffet og den tredimensionelle kvindekrop.
Den legesyge fremgangsmåde skaber et bevidst naivt og
ukomplekst modsvar til den fortænkte konstruktion, som
mode også kan være. Og med det greb er designeren på
forkant med den massive betydning kreativitet og leg får i
fremtidens designprocesser.
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Foto: Kristoffer Juul

KLÆDER SKABER MANDEN
Jens Ole Salling Árnason udfordrer det klassiske jakkesæt og skaber en herretøjskollektion med et kønsflydende udtryk. I arbejdet med at formgive ud fra en draperende elastik-teknik udfordrer han nutidens
syn på det maskuline og det feminine i et ønske om at skubbe til de konservative rammer for, hvordan
man som mand kan klæde sig.

At sidde stille på en stol har i årtier
været udtryk for magt og hierarki, i
modsætning til fysisk arbejde. Signe
Lindberg Lemches møbelserie gynger
med opfattelsen af, hvad voksne kan
og må, når de er på job.
En ligner en vippe. En er til at skræve over.
En kan man gynge på, og den sidste ser
virkelig ud som om, man skal holde tungen lige i munden, før man kravler op på
den. De fire nye møbelobjekter designet
af Signe Lindberg Lemche udfordrer enhver given konvention om, hvordan den
mest voksne møbeltype, kontormøblet,
skal se ud.
”Jeg ville gerne udfordre de meget traditionelle møbeltyper, man finder i moderne kontorlandskaber. De indbyder alle
sammen til at sidde så stille som muligt.
Men mange voksne døjer med problemer
i ryg eller nakke, fordi de mangler bevægelse i hverdagen. Så hvad er det egentlig,
vi belønner med de klassiske stole og
borde?” spørger den nyuddannede industrielle designer fra Designskolen Kolding.
Lækkerhed og sociale normer
Hun har forsket i materialer, sociale normer og almindelig skelnen mellem børns
og voksnes respektive universer for at nå

Møblerne skal give mere bevægelse i
voksenverdenen.

frem til den helt rigtige alkymi i de fire objekter, hun endnu ikke har kunnet navngive præcist – fordi de i deres DNA er
’noget helt andet’ end de kontormøbler,
man oftest ser i lounge-arealer.
”På materialesiden har jeg tilstræbt en
maskulin lækkerhed med brug af læder,
træ og metal. Meget klassiske, voksne
valg, der skal gøre mine objekter lidt mere
acceptable i et kontorlandskab. På formsiden har jeg arbejdet med det runde,
som er feminint, men også signalerer noget dynamisk. Og så har jeg været vældig
inspireret af motorcykler og cykler, som er
nogle af de få legeredskaber, der faktisk
findes specifikt designet til voksne,” siger
Signe Lindberg Lemche.
En lille ergonomisk bombe
Alt er produceret i flere rul af prototyper,
altid i 1:1, så det har været muligt at gennemgå modellerne. Både mænd og kvinder har prøvesiddet/gynget/svajet/vippet
for at se, om noget skulle være hårdere,

blødere, mere buet, mere vægtet. Hele
projektet handler i bund og grund om
at skabe nogle objekter, der hylder den
daglige bevægelse, og som er hensynsfulde for kroppen. Om at placere en lille,
ergonomisk bombe under magtens skrivebordsstol og det hierarki, den symboliserer i forhold til det kropslige produktionsarbejde:
”Møbler bærer jo på en enormt gammeldags opfattelse af, hvem der bestemmer,
og hvem der er vigtig i en virksomhed. Det
er ligesom den store, statiske kontorstol
stadig er det fineste, man kan få,” siger
designeren.

sempel er fitness-legepladser blevet meget populære. Og på nogle arbejdspladser
spiller de fodbold i frokostpausen eller har
en gynge hængende. Men bevægelsesdelen foregår næsten altid udenfor. Jeg vil
rykke kropsligheden inden døre, ind på arbejdspladsen, og se hvad der så egentlig
sker, hvis man holder sit møde på sådan
en vippe-ting. Man får snakket på en helt
anden måde, når man samtidig bevæger
sig. De der indgroede regler om, hvordan
man skal opføre sig på sit arbejde, vil jeg
gerne udfordre.”

Ikke altid uden for
Men nu vil Signe Lindberg Lemche altså
rulle de veldesignede legeobjekter i stilling
for at rokke lidt ved de gængse opfattelser af, hvad man som voksen kan, må og
bør. Også når man er på arbejde:
”Der er ved at ske noget, hvor leg bliver
vigtigt igen, også for de voksne. For ek-
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Kunst, håndværk, tid og bæredygtighed går op i en
højere enhed, når Marianne Nørbo går til forsvar
for strik. Det handler om at genskabe respekten for
sysler, mener hun.
Hun har indledningsvis skrevet, at strikkepinde er hendes
foretrukne våben. Men det skal nu ikke forstås specielt
aggressivt, forsikrer tekstildesigner Marianne Nørbo.
”… det kommer an på, i hvis hænder det er,” uddyber hun:
”Ved at arbejde i hobbyfeltet, giver jeg forbrugerne en
magt til selv at kunne skabe. Vores konsumering går i et
stadigt mere hysterisk tempo, og en af de måder, vi kan
sænke tempoet på, er gennem det gode håndværk. At
kunne skabe tingene selv, reparere, lave om, også selvom
det ikke er perfekt. Vi skal have syslerne tilbage, fordi der
ligger et stort håb i erkendelsen af, at vi godt kan gøre
nogle ting selv,” siger hun om sit næsten-manifestagtige
greb om strikketøjet.
To strik, én tanke
Tilgangen til de endelige designs, skabt som led i hendes afgangsprojekt på Designskolen Kolding, har været
todelt. På den ene side, tre ’totalt kompromisløse’ strikdesigns, hvor Marianne Nørbo har spillet på de tunge
tangenter i forhold til teknik, materialer og snit:
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”I dén udgave er der ikke sparet på noget. Det er vildt, det
er kunstnerisk, og det skulle gerne skabe noget begejstring for det gode håndværk. Men det er også egoistisk
kun at skabe noget for sin egen skyld. Jeg har observeret, at folk, der strikker, hele tiden ønsker at dygtiggøre
sig. Jeg har derfor ønsket at rykke ved folks opfattelse
af, hvad de selv kan,” siger hun og fører dermed videre til
den anden side af projektet: En serie strik-selv-kits udviklet i samarbejde med det danske håndarbejds-brand
Kit Couture, hvor kunsthåndværket er oversat til et lidt
mere tilgængeligt og demokratisk format.
”På den del har udfordringen helt klart været det tekniske
niveau,” forklarer designeren:
”Det er klart udviklet til strikkere, der tør noget mere –
men det skal samtidig ikke være sværere, end at alle kan
få en god oplevelse ud af det.”
Pinlige færdigheder
Og oplevelsen, fornøjelsen, glæden er en væsentlig del
af den værdi, hele strikkeprojektet skal formidle. Desig-

neren har selv lært at strikke, sy, brodere af sin mor, men
husker også at det i barndommen var nogle lidt pinlige
færdigheder at besidde, fordi sysler tit er tæt knyttet til
traditionelle kønsroller. De fordomme skal der nu rammes en spids strikkepind igennem:
”Jeg forsøger at kombinere min begejstring for farver og
materialer med det gode håndværk. Tid og overskud i
hverdagen er en moderne luksus. Derfor søger den moderne forbruger mod en mere langsommelig hverdag,
hvor samvær og nærvær er essentielle aspekter. Den følelsesmæssige værdi, der opstår, når du selv skaber et
produkt af høj kvalitet, har en indbygget bæredygtighed,
fordi det automatisk bliver et klædestykke, du passer på,
og som dermed får en lang levetid. For at ramme den
helt rigtige balance i den øvelse har jeg haft strikkernes
ønsker for øje og så ellers brugt kunsten som drivkraft. Så
jeg forhåbentlig er endt op med en serie produkter, der
vil blive produceret i et tempo, der tager hensyn til både
miljø og mennesker.”

Foto: Palle Skov
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Tøjet tilfører mere humor til herremoden
Foto: Dennis Morton

Iturevne habitter, rødvinsskjolder og mistænkelige
folder gør Frederik Ingvorsens kollektion til et plettet
og dog ultra-elegant oprør mod det korrekte business-look, der traditionelt set kendetegner herretøj.

18			
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”Du har været til fest. Pænt klædt på. I løbet af natten
har nogen spildt rødvin på din hvide skjorte, og bukserne gik op i sømmen, da du ville vise dine vilde dansetrin.
Du spildte natmaden på bukser og sko uden at opdage
det. Næste morgen vågner du i en fremmed seng. Du har
sovet i alt dit tøj, din skjorte er rynket og krøllet. I al hast
kommer du ud af døren; undervejs bliver foret på din jakke revet itu.”

”I mit afgangsprojekt fra Designskolen Kolding har jeg
villet tage det traditionelle, mandlige univers lidt ned på
jorden, arbejde med en mere humoristisk fortælling. Omfortolke normerne til noget mindre seriøst. Trashe tøjet,
dyrke ideen om det uperfekte.”

”Inden for herremode er der begyndt at ske meget nyt. Jeg ville også gerne lave noget
andet, prøve nogle grænser af. Jeg håber at kunne tale ind i den eksisterende samtale
om, hvordan mænd egentlig går klædt.”

”Jeg arbejder primært på krop og på gine. Når du draperer og dekonstruerer, forholder
du dig anderledes til den krop, der skal bære tøjet. Du skaber noget direkte, med hænderne. Der er et meget legende element i at arbejde på den måde.”

Frederik Ingvorsen har primært arbejdet på krop og gine.
Foto: Dennis Morton

”Der er meget volumen i mange af mine styles. Alle har en
historie om at snige sig hjem fra byen i de tidlige morgentimer. Du vil helst ikke ses; alle kan se, hvad du har lavet.
Derfor kan du gemme dig lidt væk i tøjet.”

”Det var en meget nervepirrende proces. Jeg måtte sy
meget af tøjet op, før jeg ødelagde det igen: Alt det iturevne, alle rødvinspletter er først tilføjet, efter en style var
færdigsyet. Jeg kan godt lide, at man på den måde forlænger designprocessen, trækker den mere ud. Men det
kræver også en del risikovillighed. Det er lidt knald eller
fald, hver gang man sætter saksen i og klipper hul.”
Kollektionen dyrker ideen om det uperfekte.
Foto: Dennis Morton

KOMPROMISLØS
BEKLÆDNING
Katalin Horváth har skabt en kompromisløs, let kollektion, der forener minimalisme med det forrevne og rå. Med
papir-kollagen som afsæt har hun designet en serie af
beklædningsdele, der både er funktionel, æstetisk og minimalistisk uden inderfor og folder. En kollektion, der fordrer bæredygtighed uden at gå på kompromis med den
feminine og elegante beklædning.

SE DET I ØJNENE
Heikki Herranen har forenklet teknologien omkring øjen-screening og skabt et kamera, der bringer processen tættere på folk og gør op med forestillingen om, at øjenpleje kun handler om medicinsk behandling. Med øjnene kan vi se, føle og opleve øjeblikke stærkere end med nogen anden del af vores krop.
Vores øjne kan også fortælle os ting om vores helbred. Så vi skal passe på dem. Kameraet giver os frihed
og magt til at gøre netop det.
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HISTORIER MED MENING
Det går stærkt på de sociale medier med nye shows, algoritmer og tiltag på Snapchat,
Facebook og YouTube. Internettet bugner af kattevideoer, fjollede memes og historier
uden indhold. Alt sammen noget, der ændrer vores måde at kommunikere med hinanden på. Men selvom det er hektisk, er der fortsat brug for de autentiske og meningsfyldte historier. Philip Jensen har fundet en præmis, der undersøger, hvordan man kan
arbejde med at kommunikere autenticitet og mening, både som privatperson og som
et nyhedsmedie.

AKUSTISK TEKSTIL
Med sit fokus på avancerede teknikker har Kristine Boesen designet en serie tekstiler med akustiske kvaliteter
til brug i åbne kontorlandskaber med det formål at skabe
et bedre arbejdsmiljø. En særlig 3D-væveteknik gør, at
tekstilerne absorberer omkringliggende støj og forbinder
funktionalitet med et sofistikeret æstetisk udtryk.

ET SMARTERE LIV MED KOL
Borgere, som er indlagt med KOL, får i dag målt mætningen af ilt i blodet med et såkaldt
pulsoximeter, der sidder som en – ofte generende – klemme yderste på fingeren. Det
er baggrunden for, at Matilde Nyeland har udviklet den håndledsbårne enhed SmartO2,
som er designet med smart tekstil. SmartO2 sikrer fysisk komfort og gør det derfor
muligt at automatisere ilttilførsel på daglig basis for KOL-borgere i hjemmet. Projektet
er et skridt på vejen mod øget livskvalitet og færre hospitalsindlæggelser.

KLÆDER SOM
INGEN SER
Kiia Maria Järvinen stiller spørgsmålet: Vil et øget behov
for mere privatliv få individet til at repræsentere sig på
en mere sand og autentisk måde? Hun forestiller sig et
fremtidsscenarie, hvor grænserne mellem privatliv og
arbejdsliv flyder mere sammen og fordrer en ændring i
vores fremtoning. Hvordan skjuler man det behagelige,
men socialt ubekvemme hjemmetøj, når karrieren bliver
en del af det private rum?

ÆSTETIK OG BÆREDYGTIGHED
GÅR HÅND I HÅND
Print på tøj er både dyrt og belastende for miljøet. I tæt samspil med det danske tøjmærke Baum und Pferdgarten har tekstildesigner Kirstine Dahl Hammershøj arbejdet
med en ny, digital printteknik, der både er billig og reducerer brugen af vand og farvestoffer. Hun har fundet inspiration i ældre, abstrakte s/h-fotos og skabt en serie tekstilprøver, der viser, at det æstetiske og bæredygtige kan gå hånd i hånd.

LIVET MED ROBOTTER
Vi står på tærsklen til en revolution i kunstig intelligens og robotteknologi, men er vi som
mennesker klar til det? Sigurd Grelck har skabt “Life With Robots”, en serie korte animationsfilm, der lægger op til debat og eftertanke omkring vores fremtid med robotter.
Hvem ejer det, din robot ser eller hører? Kan dit nye kæledyr have kunstig intelligens?
Hvem sikrer din robot imod hackere? Filmene er researchet og udviklet i samarbejde
med The Foundation for Responsible Robotics.
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Foto: Angela Blumen

Magasinets format muliggør, at kunstværkerne
bliver plakater. Foto: Palle Skov

ArtScience formidler det forunderlige
ved verden gennem helt håndgribelig
kunst. Cecilie Vår Norsahls nye kæmpekunstprintmagasin vil udbrede kendskabet til genren.
På engelsk findes et lille ord: ’Awe’. På
dansk er der ingen direkte oversættelse,
men ordet peger på forundringen over
verdens skønhed, glæden ved at være i
live og ærefrygten ved universets storhed.
’Awe and wonder of the world’ er også
udgangspunktet for kommunikationsdesigner Cecilie Vår Norsahl nye magasinkoncept, der skal udbrede kendskabet til
ArtScience. ”Det er en genre, der kan have
stor betydning for at anskueliggøre menneskehedens komplekse problemer: Hvad
gør vi ved klimaforandringer, hvad er vores
relation til omverdenen, og hvilken magt
har mennesket over sin egen skæbne har vi overhovedet magt? Magasinet er
mit bud på, hvordan man på en forståelig
måde kan formidle de store mekanismer
i universet gennem kommunikationsdesign,” siger den nyslåede kommunikationsdesigner fra Designskolen Kolding.

um, der slet ikke findes fysisk, men kun
som pop-up-koncept. Og ja, det er meget abstrakt, men hele ideen er netop at
omsætte de helt store ubegribelige videnskabelige spørgsmål ved universet til
noget håndgribeligt:
”Jeg fik kontakt med David Delgado og
Dan Goods fra museet, da de var på Designskolen Kolding for at undervise på min
bachelor. De er uddannet inden for kunst
og design og arbejder også som strateger
for NASA’s Jet Propulsion Laboratorium.
Sammen har de eksempelvis skabt installationen ’Metamorphosis’, hvor man får
mulighed for at gå ind i halen på en komet.
Hvor kunsten giver mulighed for at mærke noget, man ikke burde kunne opleve i
virkeligheden. Jeg blev dybt fascineret af
den form for følelsesmæssig forståelse af
komplicerede videnskabelige data,” fortæller Cecilie Vår Norsahl.

Føl verden
Den unge designer har samarbejdet med
The Museum of Awe, som er et muse-

Ret stor tryksag
50x70 centimeter er et usædvanligt stort
format for et magasin, eksempelvis dob-

belt så stort som det, denne artikel er
trykt i; men størrelsen er bevidst valgt for
at understrege den taktile, følelsesmæssige dimension af indholdet. Cecilie Vår
Norsahl har redigeret, indsamlet værker
fra kunstnere i hele verden, projektstyret
og layoutet det endelige produkt, som i
første omgang bliver trykt i 50 eksklusive
eksemplarer.
”Magasinets format muliggør, at de enkelte kunstværker kan foldes ud som plakater. Det giver dem, der får magasinet,
mulighed for at lave pop-up-udstillinger
om emnet, uanset hvor de er i verden.
På den måde har jeg forsøgt at sprænge
rammerne for, hvad et magasin kan,” siger
Cecilie Vår Norsahl.

lede. Men tænk engang: Alt, hvad menneskeheden ved, udgør kun 0,4 procent af
alt, hvad der er at vide om universet. Det
giver to udfaldsrum: Enten, at mennesket
er ubetydeligt. Eller også, at vi har en række magiske muligheder, hvis vi kan gøre
nogle af de ukendte ting synlige. Og måske tænke lidt mere over, hvor vi kommer
fra, vores plads i universet og vores egen
dødelighed,” siger hun.
Det er dén synlighed, kæmpemagasinet
skal være med til at skabe, gennem en
poetisk, kunstnerisk formidling af de tungeste videnskaber.

De magiske muligheder
Designerens ønske er, at magasinet skal
give om ikke hele, så dele af menneskeheden ’evnen til Awe tilbage’:
”Evnen til forundring går lidt tabt, fordi vi
kun har fokus på hverdagslivet. Det gør
det svært at forholde sig til det store bil-
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Ny teknologi giver nye muligheder for customization.
Foto: Palle Skov

En 3D-printet ankelbeskytter kan både hjælpe sportsfolk med at forebygge skader og øge præstationsevnen. Customization er kernebegrebet i konceptet,
udviklet af industriel designer Elena Stefanac.
”Hele projektet er en besked til mit 15-årige selv: Du skulle
have brugt beskyttelse.” Det budskab kommer fra Elena
Stefanac, der som tidligere elitevolleyballspiller nok ved,
hvad gentagne ankelskader betyder for en sportskarriere:
”Ankelskader er den hyppigst forekommende skadestype, på tværs af alle sportsgrene. Og har du først været
skadet én gang, har du øget risiko for, at problemerne
vender tilbage. Det er forholdsvis nemt at forebygge ved
at bruge en ankelbeskytter, men som ung atlet tænker
du sjældent på forebyggelse. Du bliver først opmærksom
på vigtigheden af at beskytte dig selv, når skaden ér sket,”
fortæller hun om baggrunden for sit projekt.
Customization uanset køn
I første hug var afgangsprojektet fra Designskolen Kolding tænkt specifikt til kvinder. Designeren er selv en
skostørrelse 41 og derfor ofte presset over i herreafdelingen, når det gælder udstyr til fødderne. Og de eksisterende ankelbeskyttere er klodsede og komplicerede at
bruge. En indledende studierejse til sportsmessen ISPO i
München var ikke opmuntrende; udstyr designet til kvinder var alt sammen udformet efter princippet ’shrinking

22			

Designer - grib magten!

and pinking’, fortæller Elena Stefanac. Og det satte gang
i nogle nye tanker:
”Jeg blev på messen opmærksom på alle de nye typer
customization, som den teknologiske industrialisering
4.0 giver mulighed for. Og derfor endte jeg med at gå
efter ideen om helt individualiserede produkter, uanset
køn.”
Tape og skitser
Den efterfølgende researchfase blev lidt af en maraton:
”Jeg arbejdede i feltet mellem medicin og velfærdsdesign. Jeg var nødt til at forstå, hvilke barrierer der gjorde,
at de unge sportsfolk ikke tænkte mere i forebyggelse.”
Den forståelse fik hun gennem en undersøgelse på
Idrætshøjskolen Aarhus, hvor det blandt andet kom frem,
at skader ikke er noget atleterne har lyst til at tænke på.
Men hvis hun kunne frembringe noget, der kunne kombinere beskyttelse med øget præstationsevne, ville det
udløse begejstret hujen fra de potentielle brugere. Det

miks har derfor været fokus i hele formgivningsfasen.
Elena Stefanac har klippet gamle sportstape bandager
op, leget med geometriske mønstre, hevet i sokker og
skitseret mulige løsninger. Og nu er hun tæt på målet.
Fit for fight
”Grundideen i mit produkt er, at du tager et 3D-scan
af din ankel med din smartphone. Det uploader du så,
hvorpå dit scan bliver matchet til nogle præ-designede
standard-former, der kan justeres i forhold til de områder
af foden, hvor du har særligt brug for støtte. Det personliggjorte design bliver hernæst 3D-printet direkte på en
sportsstrømpe.
Det er lidt samme princip, som når du vælger en sportssko fra Nike eller Adidas, hvor du også kan få et individualiseret look eller fit; men her har du bare den indbyggede
beskyttelse som en ekstra feature, som giver dig magten
til at bekæmpe sportsskader” siger Elena Stefanac.

TEKSTIL STYRKE
Bag ethvert stykke tekstil gemmer sig en styrke - en styrke, der kommer til live, når man
draperer det. Ved at finde den perfekte balance mellem eksperimentel nytænkning og
formfuldendt elegance har Louise Maria Schjellerup Holst skabt en kollektion af tasker
og draperede beklædningsdele til kvinder, der forener silhuet og krop.

BÆREDYGTIG
INNOVATION

DET PERFEKTE MATCH
Det kan være svært som udenlandsk studerende eller nyuddannet at finde job i et
nyt og fremmed land, fordi man ofte ikke har etableret et netværk. Sezin Kilören har
derfor udviklet en online platform målrettet små og mellemstore virksomheder, der i
modsætning til etablerede koncerner sjældent har kapacitet til at finde internationale
kandidater.

House Venture er et forskningsinstitut for social innovation, der har indledt et rehabiliteringsprogram for netop de
personer, der står udenfor arbejdsmarkedet. Deltagere i
ordningen har til opgave at bearbejde og ’upcycle’ lokalsamfundets tekstilaffald med det formål at øge instituttets økonomiske uafhængighed ved at sælge produkter.
I sit afgangsprojekt undersøger Zoé Nehlig et cirkulært
system, hvor affaldsmateriale kan indgå i en levedygtig og
engagerende fremstillingsproces.

EN GRØN GARDEROBE
Planter vi kan iklæde os. Det er udgangspunktet for Jiawei Wangs afgangsprojekt - en
tøjkollektion, hvor hun simulerer planter gennem detaljer og teksturer i tekstilet. Jiawei
Wang ønsker at minde folk om at værdsætte planter, beskytte miljøet og elske moder
Jord.

SKULPTURELT STRIK

NÅR STOLEN SIDDER I SKABET

Olga Katarina Foged Willadsen har med kærlighed til
håndværket og strikketeknisk nørderi designet en unik
womenswear-kollektion. Med stor indsigt og et nysgerrigt blik på både teknik og materialer har hun undersøgt
striks potentiale i forhold til kroppen, og i resultatet udfolder strikkens muligheder sig som skulpturelle former og
med originalt udarbejdede detaljer. Kollektionens æstetik
er et samspil mellem disse undersøgelser og inspiration
fra kunstens verden.

Silvia Barile har skabt en alsidig kontorstol, som matcher det moderne hjem i æstetik og
funktion – et hjem som både skal rumme plads til hjemmearbejdsdage, afslapning og
diverse daglige aktiviteter. Med sit fokus på bevægelighed, variation, komfort og skønhed udgør stolen et lille stykke hverdagsdesign med en markant indvirkning på brugerens velbefindende.

MERE SNAK OM
KVINDENS CYKLUS
Selvom vi lever i et åbent samfund med stor lyst og frihed til at debattere snart sagt alt, er der stadig tabuer. Ét
af dem er, ifølge polsk-fødte Marcin Jakub Cieslik, kvindens månedlige cyklus. Kvinder og mænd taler ikke nok
sammen – og hver især - om menstruationen. Ved hjælp
af en social mediekampagne ønsker han af udbrede
mere information om et tabu, som ikke mindst mænd har
behov for at vide langt mere om.
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Designskolen Koldings
Afgangsudstilling 2018
Flere end fyrre boblende bud på design der
kan, vil og skal sætte dagsordenen.

Kongelige og prægtige smykker fortæller magtens historie gennem 750 år
Se udstillingen på Koldinghus indtil 21. oktober 2018
Politiken

Berlingske Tidende

Kristeligt Dagblad

Jyllands-Posten

Børsen

Jydske Vestkysten

Foto: Cartier-diadem, 1904. Tilhører H.M. Dronning Anne-Marie. Fotograf: Iben Kaufmann
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