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Den 15.-17. juni 2022 afholdes der for niende gang 3 
Days of Design i København. Over årene har design-
festivalen manifesteret sig som et vigtigt mødested 
for design-, møbel- og interiørbranchen. 
”Det er fantastisk at opleve, hvor meget 3 Days of  
Design har udviklet sig i løbet af årene, men selve  
visionen er den samme, nemlig at skabe gode oplev-
elser og hylde passionen for design,” fortæller Signe 
Byrdal Terenziani, direktør for 3 Days of Design, som 
har været med til at starte designfestivalen sam- 
men med designvirksomhederne Montana, Kvadrat, 
Luceplan og Erik Jørgensen, der i dag hører under  
Fredericia Furniture. 
”Vi holdt alle til i den samme bygning i Pakhus 48 i 
Nordhavn, og vi havde en fælles drøm om at skabe en 
event i København, hvor designinteresserede kunne 
besøge de forskellige showrooms rundt om i byen,” 
forklarer Signe Byrdal Terenziani og uddyber:

Under temaet ’Remember to play’ inviterer den 
københavnske designfestival til tre dage med fokus 

på at fejre kreativiteten og passionen i design-, 
møbel- og interiørbranchen. 

byder op til leg 
3 Days of Design 

F O K U S  P Å  3  D AY S  O F  D E S I G N

Grafik af Luca Nichetto
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”I stedet for, at Montana inviterede presse og indkøbere til deres showroom, 
når de lancerede en ny kollektion, og ugen efter gjorde Kvadrat det samme, 
ønskede vi at skabe rammerne for, at designinteresserede kunne mødes og 
netværke tre dage i København.”
Til den kommende designfestival er der deltagelse af 250 udstillere, som alle 
er nøje kurateret af arrangørerne bag 3 Days of Design.
”Vi har ikke lyst til at have kopister eller uinteressante virksomheder på vores 
liste af udstillere, da det for os ikke handler om at vækste, og derfor må vi også 
hvert år give en del afslag,” understreger Signe Byrdal Terenziani.
Den københavnske designfestival er åben for alle. Ifølge Signe Byrdal Teren-
ziani har der over årene været en kontinuerlig vækst i antallet af besøgende. 
Sidste år tiltrak 3 Days of Design omkring 10.000 besøgende i de forskellige 
showrooms og udstillingssteder rundt om i København, og forventningen er, 
at dette tal vil blive overgået til designfestivalen i juni 2022. 

’Remember to play’
Hvert år har 3 Days of Design haft et bestemt tema, der har defineret den på-
gældende udgave af designfestivalen.
”Vi har haft mange forskellige temaer, men det er ikke sådan, at de partout 
skal proppes ned over alle udstillere. Temaerne er en måde for os at gøre  
opmærksom på et specifikt område. Sidste år handlede det om fordybelse 
og refleksion, og i år har vi valgt temaet: ’Remember to play’,” forklarer Signe 
Byrdal Terenziani og tilføjer: »
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”De seneste år med corona og krig har lagt en dæmper på mange ting. Derfor er 
det vigtigt, at vi husker at bevare vores begejstring, være nysgerrig og udvikle 
idéer. Vi skal have fokus på legen og glæden ved at skabe som en modpol til 
alt det triste.”
I forbindelse med den kommende udgave af 3 Days of Design har designeren 
Luca Nichetto udviklet en grafisk identitet, der understøtter temaet ’Remem-
ber to play’, i form af tre unikke figurer med et legende udtryk. Figurerne skal 
illustrere de tre dage, som designfestivalen varer.   

Et vigtigt mødested for designbranchen
At 3 Days of Design kalder sig en designfestival er der, ifølge Signe Byrdal  
Terenziani, en helt bestemt årsag til. 
”Vi er hverken en messe eller en ’design week’, men i og med 3 Days of Design 
er en fejring af design-, møbel- og interiørbranchen, er designfestival den helt 
rette betegnelse.”
Og såvel udstillere som besøgende er begejstrede for designfestivalen – heri-
blandt direktør for Design Denmark, Henrik Lübker, der anser den københavn-
ske designfestival som en et vigtigt mødested på dansk grund:
”3 Days of Design er et knudepunkt og et mødested for designbranchen. Og 
den slags mødesteder er væsentlige ikke bare for København, men for hele 
Danmark som designnation. Derfor er det også glædeligt, at det er lykkedes at 
skabe og fortsat udvikle en så storslået tredages designfestival.” 
En af de udstillere, der har været med fra starten, er den italienske ambassade, 
som inviterer de besøgende indenfor på Fredericiagade 2 i København. 
”3 Days of Design giver italienske virksomheder en fantastisk mulighed for 
at vise deres design frem på en meget uformel og inspirerende måde over-
for både professionelle aktører i branchen og ganske almindelige mennesker,” 
fortæller Italiens ambassadør i Danmark, Luigi Ferrari, til 365DESIGN. 
”På ambassaden kan de besøgende opleve, hvordan dansk og italiensk design 
kan forenes. For italienske designvirksomheder med interesse for det danske 
marked er det et must at være en del af 3 Days of Design og udstille hos os på 
ambassaden.” 
Ifølge ambassadøren er der et særligt bånd mellem Danmark og Italien, når det 
kommer til design og kreativitet: 
”Design er et varemærke for både Italien og Danmark, og det betyder enormt 
meget for de mennesker, der bor i de to lande. Derfor er design i høj grad noget, 
som knytter sig til følelser og ikke bare produkter. Design bliver således flettet 
ind som komponenter i vores liv. Jeg oplever, at mange italienere har dansk 
design i deres hjem, og omvendt er der også mange danskere, som har itali-
ensk design i deres hjem.”
Ifølge Luigi Ferrari er den vigtigste opgave for en ambassadør at bygge bro. I 
forbindelse med den københavnske designfestival forsøger de på ambassa-
den at promovere italienske virksomheder samt skabe relationer, samarbejde 
og netværk. 
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Samarbejde skaber synergi
For Signe Byrdal Terenziani er det vigtigt at bevare og være tro mod funda-
mentet for 3 Days of Design. 
”Alt, hvad der vedrører 3 Days of Design er non-profit, for det handler ikke om 
penge, men om at skabe gode oplevelser,” forklarer direktøren for designfesti-
valen og fremhæver samarbejdet mellem store og små aktører i designbran-
chen som noget af det, der gør 3 Days of Design til noget særligt:
”Gennem årene har der været mange eksempler på, hvordan store og små 
virksomheder har samarbejdet på tværs. Eksempelvis har Carl Hansen og 
Montana haft en række upcoming brands i deres showrooms for at give dem 
et udstillingsvindue, som de måske ellers ikke ville have mulighed for.”
For Signe Byrdal Terenziani handler det i høj grad om, at de forskellige samar-
bejder giver mening. Til juni kan de besøgende blandt andet opleve en udstil-
ling hos det eldrevne highend bilmærke Polestar, som er datterselskab til Volvo: 
”Biler hører normalt ikke under 3 Days of Design, men fordi Polestar åbner 
showroom lige ved siden af Magasin, og da jeg samtidig stod med en gruppe 
designere, som havde samme tanker om miljø og bæredygtighed som Pole-
star, valgte vi at etablere et samarbejde mellem dem og derved skabe en eks-
klusiv pop-up udstilling.” 
Spørger man ind til, om 3 Days of Design fremover skal vokse sig endnu større, 
lyder svaret fra direktøren:
”Vi vil gerne vokse organisk. Det er vigtigt for os, at vi stadig kuraterer og nøje 
udvælger, hvilke udstillere vi gerne vil have med. Vi har mange rigtig gode  
besøgende, og de skal ikke vade rundt i ligegyldigheder. Hvert eneste sted, 
som de besøgende kommer forbi, skal være noget helt specielt.”

3 Days of Design afholdes fra den 15.-17. juni 2022 i København.
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