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»Legen er helt afgørende for, at 
man bliver ved med 
at udfordre det eksisterende«
SIGNE BYRDAL TERENZIANI, DIREKTØR 3DAYSOFDESIGN

DANMARKS STØRSTE DESIGNFESTIVAL
KØBENHAVN 15. - 17. JUNI 2022 

Her kan du læse om årets UDSTILLINGER og møde mennesket bag designet.  
KVADRAT, fortæller blandt andet om betydningen af at arbejde aktivt med legekammerater,  

FILE UNDER POP om at gå musikalsk til designprocessen og MONTANA  
om at lege sig til langsigtet design.
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Det er en hyldest til kreativiteten, når 3daysofdesign – fra 15. – 17. juni – inviterer til 
en på en og samme tid »eksklusiv og inkluderende« festival i den danske hovedstad.

Over tre dage kan designentusiaster opleve et kurateret udvalg af tidens største 
danske og internationale brands på udstillinger, workshops og i talks rundt omkring 
i byens showrooms og gallerier, butikker, gader og baggårde. 

Her kan man tage et kig ind i fremtidens tendenser, udfordringer og løsninger inden 
for belysning, interiør- og møbel- og livsstilsdesign, se produkter, før de er lanceret, 
og møde mennesket bag designet. 

INFO OM 
3DAYSOFDESIGN
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15.-17. juni 2022

Oplev verdenspremieren på ny belysning af Michael Anastassiades

For første gang har designer Michael Anastassiades valgt København som rammen for lancering af ny belysning. 
Det sker i samarbejde med Anker & Co under 3daysofdesign. De nye lamper er en del af designerens egen 
kollektion Michael Anastassiades Unlimited Collection. Mød den anerkendte designer til åbningen af udstillingen i 
Smedjen onsdag den 15. juni kl. 9.00 - 12.00. 

Smedjen (Pakhus 11) | Dampfærgevej 2, 2100 København | Gratis entré | 15.-17. juni 2022 | Åbningstid kl. 9.00-18.00 | ankerco.com 
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DET ER LEGEN der er i fokus, når årets 3daysofdesign 
løber af stablen. Og temaet 'Remember to Play' er ikke 
bare et råd rettet mod de mange designere, der udstil-
ler under festivalen, men til os alle sammen, lyder det fra 
direktør Signe Byrdal Terenziani.

»Den seneste tid har været med alt andet end legen i 
fokus. Vi lever ikke bare med efterdønningerne af to års 
pandemi og flere nedlukninger af kulturlivet, men også 
midt i en krig i Europa. Jeg tror på mange måder, at det 
er vigtigere end nogensinde, at vi ser på, hvordan vi kan 
bevare kreativiteten, engagementet og livsmodet – alt det, 
der skaber rum for nytænkning«. 

Hvis ikke der er plads til at tænke ud af boksen og stille 
spørgsmålstegn ved tingenes tilstand, går tingene nemlig 
lidt i stå, mener Signe Byrdal Terenziani. Så ender vi med 
at fortsætte ad de samme veje. Og det er ikke bare kede-
ligt, men også lidt sårbart, når verden rusker i os. 

»I et designperspektiv er legen helt afgørende for, at 
man ikke år efter år udvikler de helt samme objek-
ter, men bliver ved med at udfordre det eksisterende. 
Men den legende tilgang er også vigtig for vores for-
retningsliv, så man ikke er så låst og udfordret, når og 
hvis udefrakommende faktorer som en krig, en pan-
demi eller andet, man ikke er herre over, rammer os«, 
siger hun.

Mere end 200 forskellige brands finder vejen 
forbi festivalen, hvor det har været op til den enkelte 
udstiller, hvorvidt og hvordan de vil berøre temaet. Og 
blandt fortolkningerne finder man alt fra ballondans 
til bæredygtige løsninger, fortæller direktøren.

»Nogle leger og fjoller direkte i gaden, mens andre 
går mere seriøst til temaet. Legen kan se ud på mange 
måder, og kreativiteten kan finde mange veje. Det er det, 
der gør det spændende«, siger hun. 

Signe Byrdal Terenziani.

REMEMBER
    to Play



fredericia.com

Fredericia Showroom
Løvstræde 1, 4. og 5. sal 
1152 København K

Åbningstider 15–17. juni: 
10:00 – 18:00
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ET BOR D E R ET BOR D
Området omkring Kongens Nytorv er fuld af godter for øjet, der elsker smukke 

bygninger med hvælvinger og krummelurer. Og Kunsthal Charlottenborg er ingen 
undtagelser. Her kan udstillingen ’Studies of a Table’ opleves i rammerne af Apollo 
Kantine, hvor de studerende på Kunstakademiets Billedkunstskoler engang satte 

sig til bords. Og netop bordet er i fokus i denne udstilling. Det er ved bordet, vi 
arbejder og ved bordet, vi spiser. Det er her, vi samler vores tanker og samles med 

andre. Men skal det nødvendigvis se ud på én måde? 
&Tradition har inviteret kunstnere fra fem forskellige lande til at udforske rammer-
ne for en af hverdagens mest brugte designobjekter og til at give deres bud på et 
bord, der repræsenterer netop deres oprindelsesland. De endelige borde – desig-
net af danske All the Way to Paris, indiske Studio Raw Material, japanske Teruhiro 
Yanagihara, sydafrikanske Stellenbosch Art Foundry og amerikanske Luc Fuller 

– kan opleves under festivalen. 
&Tradition, Kunsthal Charlottenborg, Kongens Nytorv, Kbh. K.

Design i  histor iske 
rammer

Engang stod de 384 sten- og gipsskulpturer 
af konger til hest, buster af kongerækken, 
græske gudinder og sagnhelte i de konge-

lige haver, på pladser og slotte. I dag kan de 
opleves samlet under de rustikke hvælvinger 

i Christian IV's gamle bryghus, Kongernes 
Lapidarium. Og under 3daysofdesign præsen-

terer platformen DDcated intet mindre end 
48 brands på tværs af arkitektur, interiør- og 
møbeldesign. Her kan man mellem de histori-
ske skulpturer se, hvad upcoming og etable-
rede designbrands arbejder med i øjeblikket 

og høre pitches fra kommende, visionære 
designere fra Kolding Designskoles. 

Ddcated, Kongernes Lapidarium,
 Frederiksholms Kanal 29, Kbh. K.

Brug byen som legeplads

Møbler i  glaspav i l lonen 
Foran Københavns Universitets samfundsvidenskabelige 

bibliotek ligger Jørgen Carlo Larsens skulpturelle glaspavil-
lon, der minder om en miniature-udgave af væksthusene 

bag biblioteket. Her kan man normalt låne et tæppe, så man 
kan lægge sig med en bog i det, der på én og samme tid er 
en installation, man ser på og er del af. Men under 3daysof-

design kan man i pavillonen opleve eksisterende og helt 
nye møbler af den unge duo bag atelier axo, der på bare 

tre år har markeret sig som én af landets mest nytænkende 
tegnestuer. Caroline Sillesen og Rose Hermansen arbej-

der i krydsfeltet mellem design, arkitektur og kunst, hvilket 
resulterer i objekter, der er langt mere end blot funktion 

– de er sjove, smukke, quirky og udfordrende. Det gælder 
eksempelvis for deres stol 'Jakob Chair', der hylder det 

gode, gamle håndværk på forskellig vis. Stolene kipper med 
hovedet til gamle klassikere, og puderne på stolenes sæder 

er beklædt med hæklede, grafiske mønstre af kunstner
 Lulu Kaalund. 

atelier axo, Jørgen Carlo Larsens ‘Pavilion ‘, 
Gothersgade 140, Kbh. K. 

Foto P
R

… det er nemlig ikke kun under 3daysofdesign, at København 
kan bryste sig af verdenskendt design, kunst og arkitektur. Det 
kan med andre ord godt betale sig at gå på opdagelse ikke 
blot i udstillingerne, men også deres omgivelser. Her er seks  
anbefalinger til udstillinger i smukke rammer.

ANBEFALEDE UDSTILLINGER



SHAPING THE EXTRAORDINARY
FRITZ HANSEN PAVILLONEN

OPLEV EN EKSTRAORDINÆR JUBILÆUMSUDSTILLING, SOM HYLDER DET BEDSTE AF DANSK DESIGN. 
BESØG OS  PÅ DESIGNMUSEUM DANMARK, BREDGADE 68, 1260 KØBENHAVN K.
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Fødselsdag og fremtid
Hvis man er på udkig efter at dykke ned i og dyrke designhisto-

rien, bliver man næsten nødt til at slå et smut forbi Designmuseum 
Danmark, der må siges at være lidt af et arnested for dansk design. 
Siden 1920'erne har museet haft til huse i en af Københavns fine-
ste rokokobygninger, der i 1752 blev bygget som Kong Frederiks 

hospital, men ombygget til museum af arkitekterne Ivar Bentsen og 
Kaare Klint. Og under 3daysofdesign åbner museet op efter to års 

renovering og giver et indblik ind i fremtidens design. 
Her kan man nemlig komme til fødselsdag hos en af designhistoriens 
grand old men. Fritz Hansen holder 150 års jubilæum, og milepælen 

fejres med en et cirkulært designprojekt i samarbejde med arki-
tektfirmaet Henning Larsen. I Grønnegården foran museet vil en 

pavillon bygget i massivt træ danne rammerne for talks, events og 
kreative workshops festivalen ud. Man kan også kigge forbi Lifestyle 
Lab CPH, der er et samarbejde mellem Designmuseet og erhvervs-
klyngen Lifestyle & Design Cluster – et væksthus for innovative og 
cirkulære virksomheder i livsstils- og techbranchen. Her kan man 

opleve udstillingen Cicular Furniture Days, når 38 forskellige brands 
giver deres bud på cirkulære designprocesser og materialebrug. 

Fritz Hansen og Lifestyle & Design Cluster, Designmuseum Danmark, 
Bredgade 68, 1260 København K.

ET K R E AT I V T L A BOR ATOR I U M 
Der lå engang et farveri i Sølvgade i indre København. Jacob Holmblads farveri, 

der blev grundlagt i 1776 bare fem år efter det barokke kompleks Sølvgade 
Kaserne stod færdig på samme gade. Og det er ikke meget mere end en 

spytklat fra historien, at de tre arkitekter Charlotte Budtz, Sofie Trier Mørk og 
Lise Bjerre Schmidt – der står bag TOWER X WEDNESDAY – i dag nørder både 
farver, design og arkitektur i deres kreative laboratorium. Tegnestuen balance-
rer mellem at transformere, ombygge og genskabe eksisterende bygninger og 

at udvikle skulpturelle og funktionelle møbler og interiør. Og deres afsæt er som 
oftest sted-specifikt. Stikker man hovedet forbi Sølvgade under 3daysofdesign, 
vil man således kunne se udvalgte projekter og værker blive vist i samspil med 

tegnestuens to forskudte etager og et dobbelthøjt rum. 
TOWER X WEDNESDAY, Sølvgade 28, Kbh. K. 

Et besøg i  sl ikbut ik ken
Man kan dårligt tænke sig til mere legende omgivelser end dem, man finder 
i filmklassikere som 'Charlie og Chokoladefabrikken' og 'Alice i Eventyrland'. 

Og svinger man forbi byens helt store designgade, Bredgade, kan man 
forsvinde ind i en lignende pastelfarvet parallelverden. Her har Helle Mardahl 
Studio indrettet et slikunivers af et showroom, hvor glas-designerens sene-

ste kollektion ’Sweet Illusion’ – der efter sigende blandt andet er inspireret af 
ekstravagante karruseller og besynderlige dyr – kan opleves. Helle Mardahl 
Studio arbejder i krydsfeltet mellem kunst og funktionalitet, og de farverige 
og bolsje-lignende glasværker er alle kommet til verden via den ældgamle 

glaspuster-teknik og er derfor alle unikke i form og udtryk. Med andre ord – 
gå lidt forsigtigt rundt i slikbutikken. 
Helle Mardahl, Bredgade 38, Kbh. K. 

Foto P
R

ANBEFALEDE UDSTILLINGER



15.05.22-18.06.22
Opening hours, Wed-Fri 10-18 / Sat 10-14

Kuglegaardsvej 19, 1434 Copenhagen K
www.louispoulsen.com
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Indretning sker allerede før møbler og malerier flytter ind, mener 
Josephine Akvama Hoffmeyer. Hun er kreativ direktør i File 
Under Pop, der med maling, fliser og håndmalet tapet skaber 
rum, der rummer livet i alle sine afskygninger. Det handler 
blandt andet om at skabe balance mellem larm og pauser, lyder det.
Tekst Astrid Louise Rasmussen  Foto Simon Læssøe

H
un var med til at stifte funkbandet Ridin’ Thumb og drog til New York for at 
studere på New School of Contemporary Jazz Music på Parsons School 
of Design. Hun har turneret med Etta Camerons gospelkor ‘Voices of 
Joy’ og stået på scenen med alt fra Joe Cocker og Rick Astley til Kasper 

Winding, Anne Linnet og Sanne Salomonsen. 
Men selv om det er mere end 20 år siden, Josephine Akvama Hoffmeyer lagde 

karrieren som sangerinde på hylden, ser hun stadig sig selv som musiker. I dag ser 
instrumenterne bare anderledes ud. Med sin virksomhed File Under Pop har hun 
siden 2015 specialiseret sig i rum- og overfladesign, som hun kalder det, hvor vægge, 
gulve og lofter danner lærredet for en leg med forskellige farver, former og teksturer.

»Jeg ser det, at skabe et rum, som at dirigere et orkester. Det handler ikke om 
grimt og smukt, men om at få harmoni og disharmoni til at gå op i en højere enhed«, 
siger den kreative direktør, da vi møder hende i File Under Pops Color Lab i indre 
København. 

Her hænger farvekort med navne som ‘Jambalaya’, ‘Pale Blue Smile’ og ‘Raspber-
ry Road’ ind gennem forretningen. På borde og gulve ligger smukke farvede fliser af 
ler- og lavasten stablet og udstillet. Og på vægge og fra loftet hænger malede gardi-
ner og håndmalet tapet. Et kurateret univers af materialer, farver og finish, som kan 
bruges til at skabe atmosfærisk afstemte og personlige rum. 

For Josephine Akvama Hoffmeyer starter indretningsprocessen nemlig før, møbler 
og interiør rykker ind – før sofaen samles, lamperne sættes op og billederne hænges  
på væggene.
»Farver og materialer opleves og opfører sig forskelligt alt efter kvadratmeter, lysind-

fald og rummets funktion. Så for mig handler det først og fremmest om at se på ram-
merne, omgivelserne og mulighederne. Forhold, der skifter fra et rum til et andet«, 
siger hun, da vi har sat os udenfor forretningen, hvor formiddagens gøremål summer 
ind og ud af gamle københavnske bygninger. 

Vanetænkning ud af vatter
Da beatmusikken kom til England i 1960’erne, blev mærkatet ‘File Under Popular’ 
sat på vinylerne for at hjælpe pladebutikkerne med at kategorisere den nye form 
for musik rigtigt. Og navnet File Under Pop er ikke bare en reference til Josephi-
ne Akvama Hoffmeyer musiske ophav. Det er også et nik med hovedet til pop art-
bølgen, der legede med stærke farver og kontraster og udfordrede såvel kunst- som 
reklamebranchen ved at blande de to verdener sammen, forklarer hun. 

»For mig, som autodidakt designer, er legen det, der antænder flammen og sætter 
gang i det hele. Jeg elsker det, at legen kan rykke ved vores forestillinger om et 
givent emne. At den kan udfordre vanetænkningen og de rammer, scenarier og for-
ventninger, som er foreskrevet af samfundet«, siger hun.

I File Under Pop ryster de posen med klassiske indretningsregler og leger med 
farver, fliser, kontraster, teksturer og forskellige møder mellem disse. Og det handler 
langt hen ad vejen om at stille det simple spørgsmål: Hvorfor?

»Mange er vokset op med, at karme omkring vinduer og døre altid har samme 
farve som væggene, at lofter altid er hvide, gulve altid træfarvede. Og der har jeg 
måske nok været den frække pige i klassen, der har haft lyst til at bøje reglerne 
for det gængse. Der er så megen signalværdi og så mange associationer knyttet til 

Fortsættes på næste side

Josephine Akvama Hoffmeyer, kreativ direktør i File Under Pop.
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farver. Rød forbinder vi eksempelvis med en postkasse, en Ferrari, en vandpumpe. 
Men hvad sker der, hvis vi maler en vindueskarm rød?«, siger hun. 

Det rummende rum
For Josephine Akvama Hoffmeyer er legen en metode til at skabe og udvide rum, 
som er atmosfærisk og mentalt afbalancerede. Formålet, forklarer hun, er at skabe 
mere plads om os som mennesker. Og her er balance et keyword.

»I musikken arbejder man ikke bare med harmonier, men også med dissonanser – 
toner, som ligger tæt op ad hinanden og skurrer lidt – og jeg tænker indretningen lidt 
som en komposition, der kræver nogle af de samme dynamikker. Det kan være intense 
farver, der udfordrer øjet i et område og giver ro i et andet. En balance mellem soloer 
og pauser«.

Der er nemlig en sammenhæng mellem det indre og det ydre rum. Og indretning 
handler for Josephine Akvama Hoffmeyer ikke bare om at skabe rum, der gør os 
glade, men rum, der rummer alle de følelser, vi har som mennesker. 

»Vi har lavet et virkelig interessant samarbejde med Tableau, der har indrettet en 
sorgklinik, de kalder Post Service. Her har de brugt meget hårde materialer og kølige 
toner af mint, lyselilla og iskold sølv ud fra den tese, at omgivelserne har en betyd-
ning for sorgprocessen. At man har et sted, der tillader en at dyrke følelsen og finde 
forløsning«, siger hun og fortsætter:
»For mig er den holistiske tilgang vigtig i alle sammenhænge af livet. Og jeg tror 

generelt, at vi gør klogt i at tænke lidt mere langsigtet over, hvem og hvad vi omgiver 
os med«. 

Enhver designvirksomhed med respekt for sig selv beskæftiger sig med bære-
dygtighed i én eller anden udstrækning. Det gælder også File Under Pop. Men for 
Josephine Akvama Hoffmeyer, handler det ikke kun om de materialer, de anvender. 
Det ligger også i det at træffe grundige valg, der ikke klistrer sig til kortsigtede trends 
og modetendenser. Og så viser det sig i hele tanken om surfacedesign, mener hun. 

»Maling er et af de nemmeste værktøjer til forandring, opfriskning og forny-
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Fra loftet i forretningen hænger deres seneste idé, gardinstykker, som de kalder 
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fremtoning. »Et merge mellem et hverdagsobjekt og et kunstværk«, siger hun og for-
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»Jeg tror, at det er med legen, alting starter«, siger hun så. 
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timer, tålmodighed og flid at blive dygtig til noget. Men metoder og teknikker skal ikke 
være på bekostning af legen. Så går det meste nemlig i stå«.  Δ

»I musikken arbejder man ikke bare med 
harmonier, men også med dissonanser – toner, 
som ligger tæt op ad hinanden og skurrer lidt – 
og jeg tænker indretningen lidt som en komposition, 
der kræver nogle af de samme dynamikker«



montanafurniture.com  Danish design by Peter J. Lassen    .    EU Ecolabel Certified

Let’s create playful spaces

3 DAYS OF DESIGN — MØD DANMARKS NÆSTE KLASSISKER

Montana Showroom  .  Skindergade 38  .  1159 København

Montana Store  .  Bredgade 24  .  1260 København
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360°
Furniture 
and
Obejct

Fiolstræde 4, 1171 København K

— Graduation Show 

designere

A lexander K irkeby
er uddannet glaspuster fra Det Kongelige Akademi på Bornholm 

i 2020. Kirkeby søger uventede taktile oplevelser og over-
raskende formoplevelser i glas og leger med vores opfattelse 
af hverdagsobjekter, når han oversætter dem til skrøbelige og 
fantasifulde glasformationer, der nærmest dirrer i kontakt med 
den omkringværende luft, som kunne den til enhver tid slå glas-
set i stykker. Det resulterer i værker, der drager en ind i de på en 

og samme tid legende og alvorlige universer.

360°  F U R N I T U R E  
A N D DE SIGN

 hedder årets afgangsudstilling fra Det Kongelige 
Akademis kandidatprogram 'Møbel og Objekt'. På 

gruppeudstillingen, der er kurateret af Sia Hurtigkarl 
Degel, kan man opleve en sammenslutning af 18 

afgangsprojekter og få indblik i designprocessens 
legende væsen, når fremtidens designere dykker ned i 
et bredt spænd af materialer, tematikker og håndværk. 

Udstillingen kan opleves i Den Gamle 
Metropolitanskole, Fiolstræde 6, Kbh. K. 

Carsten in der Elst  
er en designer, der bor og arbejder i Köln, 
og i sit arbejde henter han inspiration i den 
tunge, tyske industri. Han arbejder med en 
bred palette af materialer, når han skaber 

samvittighedsfulde og kompromisløse 
kollektioner, der placerer sig i kategorien 

'collectable design'. Det gælder for eksem-
pel, når han udnytter restmateriale fra alumi-
niumsproduktion til at skabe en bænk, hvis 
udtryk forankres i materialets oprindelse. 
Udstillingen 'Soft Works' kan opleves på 

Tableau, Store Kongensgade, Kbh. K. under 
3daysofdesign.

I KØLVANDET PÅ to års nedlukning sitrer designscenen i og uden for Danmark af nye 
kræfter. Men hvem skal man holde øje med? Og hvad bringer de til bordet? De spørgs-
mål har vi stillet det kreative fællesskab og udstillingsplatformen Ukurant, der præsen-
terer eksperimenterende design fra et ungt perspektiv. Platformen er etableret af de 
fire designere Kamma Rosa Schytte, Lærke Ryom, Kasper Kyster og Josefine Krabbe 
Munck med det formål at give en ny generation af designere muligheden for at demon-
strere deres evner og møde den etablerede branche i øjenhøjde. 

»Den eksperimenterede designpraksis kan lede nye og interessante veje, som 
udfordrer de gængse – og til tider fastlåste – idéer om, hvad godt design er«, forklarer 
de. Og formålet med Ukurant er således at vise nye designernes legende og udfor-
skende tilgange til form, materiale og håndværk samt at skabe en platform for værker, 
der med spændende og udfordrende overflader og materialesammensætninger får 
os til at undres og overraskes. Her peger de på nogle af de lovende designere, de selv 
har i kikkerten.

DE NYE

Foto P
R
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Tidløshed og kvalitet er ord, man ofte forbinder med designklassikere. 
Men spørger man direktør i Montana, Joakim Lassen, er der derudover 
én ting, man dårligt kommer udenom: Leg. Uden den, ingen klassikere. 

K
reativitet. Er det ikke det, vi kalder leg for 
voksne«, spørger Joakim Lassen retorisk og 
med et lille smil på læben. Han er direktør i 
den danske møbelvirksomhed, der siden 1982 

har produceret møbler i Haarby på Fyn, og som blandt 
andet står bag et reolsystem, som må siges at have den 
ellers svært opnåelige klassiker-betegnelse. Et reolsy-
stem, der syner af simple, farvede firkanter, men åbner 
op for nærmest uanede muligheder, når enkeltelemen-
terne kobles sammen, adskilles eller flyttes rundt i en evig 
stoledans i de danske hjem.

Det var Joakim Lassens far, Peter Lassen, der i sin tid 
tegnede reolsystemet med det formål at skabe »en slags 
LEGO-klodser for voksne«, fortæller Joakim Lassen. 
»Kongstanken var, at ens hjem ikke skulle være fastlåst 
af store, stationære møbler. I stedet var visionen, at man 
kunne flytte med elementerne, være kreativ i udformnin-
gen og lege med rummets muligheder. Tankegangen 
gjorde op med 50’erne og 60’ernes tunge træmøbler, der 
blev et slags husalter i køkkenet og stuen«, fortæller direk-
tøren, da Politiken besøger ham i Montanas showroom i 
indre København, hvor han, i et beskedent hjørnekontor, er 
omringet af flaskegrønne Montana-elementer på væggen, 
planter og en ny prototype af en gammel designerstol. 

’Let’s make playful spaces!’, lyder det nye motto for 
den danske virksomhed, der over mange år udviklede et 

frugtbart partnerskab med fornyeren og opbrudsman-
den af klassisk dansk FDB-design, Verner Panton, kendt 
for sine farver og formgivning. Og det er en farveglæde, 
Montana sidenhen har omfavnet. 

»Farver giver helt andre muligheder for at skabe karak-
ter og personlighed til rum«, forklarer Joakim Lassen, 
mens han viser rundt i kælderen i Skindergade, hvor 
møbler og stole i stærke, vilde farver inspirerer og indby-
der til at sætte et personligt præg på sit hjem. Reolerne 
kan fås i hele 42 farver. Og derefter kan man lege med 
farverne på både ben, sokkel, hylder og låger, præcis 
som man selv ønsker det. Alt er sådan set til forhand-
ling inden for den klassiske stramme designramme. Og 
 kreativiteten ligger i alle mulighederne, lyder det fra 
Joakim Lassen.

»Vi forsøger at skabe et univers af leg og kreativ  
spontanitet«.

Danmarks næste designklassiker
Der går ikke mange minutter, fra interviewet er startet, til 
den energiske direktør rejser sig fra sin stol, går ned ad 
den azurblå betontrappe med undertegnede i hælene, 
forbi Verner Panton-tegnede møbler, farverige Montana-
reoler og små kunstværker, for så at stoppe for enden 
af det langstrakte lokale. Her hiver han en stol ned fra 
udstillingsvinduet. For skal man snakke leg, kreativitet 
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LEGEN ER

LANGSIGTET

Tekst Casper Ulsøe  Foto Simon Læssøe

Fortsættes på næste side

og ansvarlighed i designprocessen, er Aveny-T-stolen 
symbolsk for treenigheden.

Stolen, der er designet af Anders Engholm Dohn, løb 
med sejren i DR-programmet Danmarks Næste Klassiker. 
Den lette, nærmest svævende stol bliver opstillet i 100 
eksemplarer i Frederiksberg-teatret Aveny-T, og yderli-
gere 100 eksemplarer bliver produceret af Montana, som 
udstiller den nye stol side om side med andre Montana-
klassikere under festivalen 3daysofdesign.

»Her kommer kreativitet og leg for alvor til udtryk. 
Aveny-T stolen er formgivet funktionelt, minimalistisk og 
meget udtryksfuldt. Legen i designprocessen handler 
også om materialerne, der inkorporerer bæredygtighed 
gennem den genbrugsplast, som udgør sædet og ryglæ-
net, der med sit lille buk giver helt nye siddemuligheder«, 
forklarer Joakim Lassen, mens han selv viser de mange 
siddemuligheder og udpeger de forskellige plastiktyper 
– formentlig hvide mælkelåg, gennemsigtig industriplast, 
grønne Sprite-flasker og sorte affaldsposer – i ryglænet. 

EU-blomst sætter rødder i Montana
Når det kommer til at designe i dag, så kan man slet ikke 
komme uden om at indtænke ansvarlighed, lyder det fra 
Montana-direktøren. »Bæredygtighed og ressorcefor-
brug er så vigtig en dagsorden, at de processer altid skal 
være en kreativ del af udformningen«.

Aveny-T-stolen er tegnet af Anders Engholm. Foto: PR.Joakim Lassen i Montanas showroom.
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Når man kigger Montanas portefølje igennem, er det 
tydeligt, at de tanker for længst har rodfæstet sig. 
Joakim Lassen har selv en fortid som miljøkonsulent hos 
COWI, Rambøll og Danmarks Naturfredningsforening. 
Og omtanke og respekt for kvalitetsmaterialer går igen i 
næsten hvert et møbel, virksomheden producerer – fak-
tisk lever 95 procent af alle Montana-produkterne op til 
EU’s Ecolabel – den såkaldte EU-blomst. MDF-plader i 
bedste kvalitet og vandbaseret lak er nogle af de bære-
dygtighedsskridt, som bliver foretaget på Montana-
fabrikken i Haarby. Virksomheden er sågar en af de 
første europæiske møbelproducenter, der er blevet EU-
certificeret.

»Det ligger i vores historie og DNA, at vi skal bygge 
møbler, der er holdbare og har lang levetid. Derfor ser 
du heller ikke Montana-møbler i storskrald eller nede i 
gårdhavens byttecentral. Det er ikke ligesom for eksem-
pel IKEA, hvor et møbel måske holder fem-ti år. Det er 
måske billigere at anskaffe sig, men i længden er det 
både dyrere og dårligere for miljøet, når møbeludskiftnin-
gen sker det oftere«, siger han. 

Renew your Montana
For at understrege sin pointe griber Joakim Lassen ud 
efter en kontorstol, der står lige ved siden af ham. Den 
er produceret siden 1958, men selv i dag kan man stadig 
få nye hjul til den, ligesom man endnu kan købe en ny 
gaspatron til højderegulatoren eller udskifte polstringen. 
Hver eneste del af den 65 år gamle stol kan udskiftes 
med helt nye reservedele fra Montana-fabrikken. Og det 
betyder, at man med den rette pleje kan blive ved med at 
forlænge dens liv. 

JOAKIM LASSENS
3 FESTIVAL-ANBEFALINGER
1  »Brug noget tid på at slentre ned gennem Bredgade og 
slut af nede ved Designmuseet, der åbner op igen efter to års 
renovation. Der kommer til at være rigtig mange spændende 
udstillinger og pop-up-arrangementer, som vil pryde Bred-
gade de her dage«

2  »Hvis man gerne vil opleve sjove, eksperimenterende 
designere, så vil jeg anbefale at besøge designhuset Frede-
riksgade 1, hvor der er mange yngre, upcoming kunstnere. 
Her udstiller blandt andet File Under Pop deres innovative, 
håndlavede fliser af lavasten og ler under festivalen«.

3  »Til sidst er jeg nødt til at anbefale Montana Show Room. 
Det bliver en stor eksplosion af farver og legesyg kreativitet, 
og så inspirerer vi forhåbentlig en masse til at turde lege med 
farverne derhjemme«

Sidste år lancerede virksomheden det, den kalder Renew 
your Montana – en mulighed for at udskifte enkelte, slidte 
dele af sit reolsystem med for eksempel nye topstykker, 
glaslåger, marmorplader eller andre elementer, der giver 
nyt liv til det tidløse møbel. 

Det bæredygtige tiltag er endnu en mulighed for at 
være kreativ i sine løsninger og finde på nye legende 
muligheder, når det gælder indretningen. »Man skal 
huske at lege og turde at være kreativ – også når man 
bliver voksen, og tingene bliver lidt mere firkantede«, 
siger Montana-direktøren Joakim Lassen, inden han igen 
bevæger sig mod det lille, beskedne hjørnekontor i det 
farverige showroom.  Δ

»Det ligger i vores historie og DNA, at vi skal bygge møbler, 
der er holdbare og har lang levetid. Derfor ser du heller ikke 
Montana-møbler i storskrald eller nede i gårdhavens byttecentral«
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Because it’s all about that moment.

Stop. 
Look. 
Listen.

 Focus series
Hear it. See it. Get that moment. Join us at 3daysofdesign | dynaudio.com/focus

Meet us at 3daysofdesign
at Odd Fellow Palæet.

2022_DynaudioFocus_PrintAd_Politiken_3daysofdesign_266x365mm.indd   12022_DynaudioFocus_PrintAd_Politiken_3daysofdesign_266x365mm.indd   1 23-05-2022   09:09:0723-05-2022   09:09:07



 20

ANNONCØRBETALT INDHOLD 

G R Æ N S E L Ø S  
k r e a t i v i t e t

Tekst Astrid Louise Rasmussen  Foto PR.

Siden invasionen af Ukraine er millioner af mennesker flygtet ud over landets grænser. Det samme 
er en væsentlig andel af landets kreative kræfter, hvis virke fra den ene dag til den anden er vendt 
på hovedet. Symaskiner syr sløringsnet frem for modetøj. Pensler maler værker, der sælges for 
at støtte hæren. Og det er en skrøbelig uforudsigelighed, man kan blive konfronteret med, når en 
gruppe af ukrainske designere, kunstnere og arkitekter kan opleves i eksil-udstillingen ‘Before/Now’.

БЕЗМЕЖНА ТВОРЧІСТЬ

I 
1943 udsendte den ukrainske arkitektforening en konkurrence om, hvem der 
havde den bedste plan for genopbygningen af Kyevs hovedgade Khreshchatyk. 
Det var midt under Anden Verdenskrig, mens byen endnu var besat af tyske trop-
per, og undtagelsestilstanden lå som klistret til den ukrainske befolkning. 

»Og det er på godt og ondt den kreatives lod i livet«, fortæller den ukrainske jour-
nalist og designer Iryna Belan. »Kreativitet, fantasi og ideer er ikke så lette at øde-
lægge som infrastruktur. Det kan virke naivt. Men så længe man tør lege med tanker 
om fremtiden, så tror jeg, der er håb«, siger Iryna Belan, der ligesom millioner af sine 
landsfæller er flygtet fra Ukraine, siden krigen brød ud i februar. Det er ikke mere end 
nogle måneder siden, at hun sammen med sin 15-årige søn, og deres hund Archibald, 

måtte pakke de vigtigste ejendele og rejse gennem fire lande på to dage. 
I dag bor de i den belgiske by Saint-Hubert. Og det virker som et vanvittigt clash 

af virkeligheder, da hun en eftermiddag i maj sætter sig i et mødelokale på Politiken, 
mens den lallede hverdag med altid sænkede hæve-sænke-borde, frugtordning og 
samtaler om ringe kaffekvalitet fortsætter uden for mødelokalets vinduesvæg. Men 
for Iryna Belan er ukrainernes insisteren på at give kreativiteten ilt en forsikring om, 
at den hverdag også nok skal vende tilbage til Ukraine. Præcis som det var tilfældet 
for knapt 80 år siden. 

Under årets designfestival 3daysofdesign kuraterer hun udstillingen ‘Before/
Now.' Her kan man opleve et udsnit af den indtil for nyligt »sprudlende« kreative 
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scene i Ukraine, når værker af interiør-designer Kseniya Latii, arkitektur- og desig-
nbureauet YOD Group, fashion-designer Serge Smolin og kunstner Mariko Gelman, 
rykker ind i multikunstner Marco Evaristtis galleri Studio SeMe i Store Kongensgade 
i indre København. 

»I samarbejde med Jesper Kjærgaard Kring fra galleriet har vi valgt fire mennesker, 
hvis liv har ændret sig dramatisk. Og på udstillingen vil man kunne se et skarpt skel 
mellem deres liv, som det så ud engang og i dag. Hvordan det ser ud i fremtiden er stadig 
uafklaret«, siger Iryna Belan. 

»Det handler på mange måder om at dele de ekstremt menneskelige og ordinære 
historier. Indtil for nylig levede ukrainerne helt almindelige liv. Det vækker en sårbarhed 
for alle«. 

Et sprudlende før
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adstormende etablerede navne. Og rundt omkring i byen summede det med fester og 
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eller restaurant. Og nogle steder står de bag alt fra møbler og interiør til tøjet, tjenerne har 
på. Det er så gennemført smukt«, siger hun og fortæller, at de i dag er spredt ud over Ukra-
ine og resten af Europa, hvor de nu blandt andet laver infrastruktur, der kan stoppe tanks. 

På de resterende billeder ser man billedkunstner Mariko Gelman. »Da Tjernobyl-ulyk-
ken skete, var hendes mor gravid, og det resulterede i, at hun blev født med et bredt 
spektrum af sygdomme. I årevis har hun arbejdet med kunstterapi for japanere påvirket 
af atomkatastrofe. Hun er både kunstner og psykolog, og det viser sig i nogle virkelig inte-
ressante værker. I dag arbejder hun på en bar i Prag og sælger værker for at tjene penge 
til sig selv, sin familie og den ukrainske hær«, siger Iryna Belan og fortæller, at Mariko 
Gelman vil være til stede for at lave sine værker til udstillingen simultant med festivalen.

Parfume i kufferten
Iryna Belan fik en halv time til at pakke sine vigtigste ejendele, da krigen i februar brød ud. 
Hun boede i en lejlighed på 22. etage i Kyev, og da sirenerne lød, blev elevatorerne sat 
ud af funktion, fortæller hun. »Min søn, vores hund og jeg måtte vandre ned ad trapperne 
til beskyttelsesrummet, mens vi kunne høre raketterne i det, der føltes som øjenhøjde«, 
fortæller hun. 

»I min kuffert lå blandt andet min søns bokseudstyr og noget varmt tøj, hvilket virker 
meget logisk i februar. Men derudover havde jeg pakket et kunstværk, min ven har lavet, 
to aftenkjoler og en parfume«, siger hun smilende og tilføjer, at det meget fint illustrerer 
troen på en fremtid, hvor man igen kan »stå til ferniseringer og drikke aperol«.
»Før krigen var min kalender pakket med begivenheder, udstillinger, interviews og publice-
ringer et helt år frem i tiden. Og pludselig, fra den ene dag til den anden, handlede det om 
at tage én dag ad gangen. Om overlevelse. Jeg er derfor enormt taknemmelig for at få lov 
at kuratere den her udstilling. Det, at kunne sætte krydset i kalenderen, handler om meget 
mere end praktik. Det handler om at turde planlægge ind i fremtiden«, siger hun.

Lige børn leger bedst
Husk legen, lyder opfordringen i temaet til årets designfestival. Selvom det måske virker 
absurd at tale om leg i krigstid, så vækker det for Iryna Belan flere refleksioner. Og forma-
ningen er dobbeltsidet. Det er en kommentar til den menneskelige evne til at leve videre 
på trods og til kreativitetens ukuelighed. Men det er samtidig en lille post-it til andre om, 
at alt er skønt, til det ikke er det længere.

»Jeg tror, at vi alle elsker at lege, spille og dyste«, siger hun og blotter en seriøsitet 
bag sit smil. »Men kun når forholdene er ærlige. Når vi er lige i legen og har de samme 
regler. Og lige nu, på den legeplads, hvor vi er vant til at lege, er legen ikke fair. Alligevel 
er vi tvunget til at deltage. Og jeg kan kun sige, at det kom fuldstændig bag på os«, siger 
hun og fortsætter: 

»Vi levede jo bare helt ordinære liv, og designerne var involverede i vidunderlige lege. 
Vi vil gerne vise, at hvis det kunne ske for os, kan det ske for alle. At man skal huske at 
lege, mens man kan«.  

Before/Now, der er støttet af 3daysofdesign, er imidlertid samtidig en opløftende 
reminder om, at kreativiteten lever videre, selv når den fordrives ud over landegrænser.

»Selv om baggrunden for udstillingen er tragisk, så er historierne, værkerne fortæller, i 
sig selv smukke. Det handler om menneskers og kunstens overlevelse. Om styrke og mod«.

Ukrainerne kæmper ikke bare om land. De kæmper for mennesker og deres ret til at 
udtrykke sig, siger Iryna Belan og fortæller, at selv om der ikke er nogen tvivl om den 
vrede, frustration og sorg, der er forbundet med situationen i Ukraine, så ser hun dem 
ikke som ofre. »We are sparkling«, siger hun med et selvsikkert smil, der synes på en og 
samme tid at være rettet mod mig og den russiske regering.  

»Vi er ikke sådan til at slå ud af kurs, og selvom vi er fysisk fordrevne, så er vi opsat på 
at dele vores energi, visioner og kreativitet med resten af Europa«.  Δ

Before/Now kan opleves i Marco Evaristtis galleri SeMe, hvor flere af værkerne vil være til 
salg, Store Kongensgade 24, Kbh. K.

- Iryna Belan

»HUSK AT 
LEGE, 

MENS I 
KAN«

På 3daysofdesign vil kunstner Mariko Gelman overføre ovenstående 
skitse til et lagen, hun tog med sig, da hun flygtede fra Ukraine.



Kom og få en  
magisk designoplevelse  
i kongeligt selskab

MØD OS I KØBENHAVN I  
KONGERNES LAPIDARIUM
15.-16.-17. JUNI 2022
UDSTILLINGEN ER ÅBEN FRA KL. 10-18

 15.-16. JUNI 2022
LOUNGE OG ARKITEKTDJ TIL KL. 22

FREDERIKSHOLMS KANAL 29
1220 KØBENHAVN K

Hos Kinnarps skaber vi 
ægte bæredygtige løsning-
er, der er holdbare henover 
tid. Det har vi gjort hver dag 

siden virksomhedens  
begyndelsen i 1942.  

Kinnarps byder indenfor i Kongernes Lapidarium til 3daysofdesign, 
når Christian IV’s gamle bryghus på Slotsholmen helt ekstraordinært 
åbnes for offentligheden. De mere end 350 kongelige skulpturer får 
i de tre dage selskab af Kinnarps og en række andre designbrands, 
der fylder de gamle sale med nye innovative produkter. 

Kom og oplev, hvordan vores bæredygtighedsfilosofi udmønter 
sig i tidløse indretningsløsninger af høj kvalitet og se eksempler på, 
hvordan lækkert design kan forenes med bæredygtighed.



 24 25

ANNONCØRBETALT INDHOLD ANNONCØRBETALT INDHOLD 

S
torstilede design-projekter og installationer på 
internationale kunstmuseer er måske ikke lige-
frem det første, man tænker på, når man hører 
ord som møbelpolstring, vægtæpper og gardi-

ner. Men det er ikke desto mindre i den arena, danske 
Kvadrat begår sig. Ja, faktisk var det hele grundidéen, da 
tekstilvirksomheden blev født i det oprørske år 1968 – en 
evig prioritering af eksperimentet og den kreative dialog 
på tværs af kreative discipliner. Og det har siden da ført 
til et væld af kreative samarbejder med nogle af tidens 
største internationale designere, kunstnere og arkitekter. 

Det er nemlig i legen med andre kreative, at grænser-
ne, for hvad tekstiler skal og kan, bliver udfordret, fortæl-
ler CEO, og anden generation af Kvadrat, Anders Byriel, 
da vi en formiddag fanger ham over telefonen kort før, han 
drager til New York i forbindelse med et samarbejde med 
den amerikanske designer Jonathan Olivares.

»Kvadrat blev til i en tid, hvor design – ifølge grundlæg-
gerne – længe havde været lidt iltfattigt. Alting var meget 
regelret og præcist. En designarv, der har kæmpe succes 
ude i verden, men som de ønskede at udfordre. Og svaret 
blev ikke bare brugen af farver, men et fokus på kunst-
neriske samarbejder«, siger han og fortæller, at Kvadrat 
på mange måder er knyttet til kunstneriske retninger som 

For den danske tekstilvirksomhed Kvadrat er den kreative 
dialog med forskellige designere, kunstnere og arkitekter 
fuldstændig grundlæggende. »Vi søger kreativitet i sin 
mest destillerede form«, fortæller CEO Anders Byriel. 

pop art, optical art og kunstnere som Verner Panton og 
Achille Castiglioni. 

»Det ligger dybt i vores DNA, og der er en lige linje fra 
1968 til i dag«.

Ung blodtilførsel
I dag er størstedelen af Kvadrats produkter designet af 
en ekstern designer. Nogle af dem er tekstilvævere og 
-trykkere. Andre kommer fra modeindustrien, fra visuelt 
design, arkitektur- og kunstverdenen. Og det munder ud i 
levering af tekstil til 5.000 bygge- og indretningsprojekter 
om året.

»Det handler om konstant at tvinge sig til at prøve nye 
ting af og gå på opdagelse i alternativer. Til det har vi 
opbygget en stærk portefølge af kreative kræfter, vi sam-
arbejder med. Det er en leg, men en alvorlig en af slagsen«. 

Og der er et helt bevidst formål med galskaben. »Vi 
søger den rå kreativitet i sin mest destillerede form«, siger 
Anders Byriel og fortæller, at det er noget, de finder 
på tværs af miljøer og discipliner, men også på tværs  
af erfaring.

Hvert andet år laver de således det, de kalder desig-
nprojekter, hvor de arbejder med 25-30 unge designe-
re, der bliver valgt af en række internationale kuratorer. 

Oprindeligt var det en idé om at hjælpe designvækstlaget 
i gang. Men i de 10 år projekterne har kørt, er flere reelle 
samarbejder sat i søen. Det gælder blandt andet japanske 
Teruhiro Yanagihara og amerikanske Jonathan Olivares, 
som allerede står bag to tekstildesign i samarbejde med 
Kvadrat.

»Vi har på mange måder de her eksterne dialoger, fordi 
de unge designere er mere legende, end vi selv er. Det 
er enormt inspirerende, og noget der bliver ved med at 
udvikle os som designvirksomhed«.  

I samtale med samtidskunst
Et andet centralt spor i Kvadrats virke er virksomhedens 
samarbejder med danske og internationale nutidskunst-
nere. De laver årligt tre-fire store kunstprojekter, og lege-
kammeraterne gennem tiden tæller alt fra Olafur Eliasson 
over Aamu Song til Rosemarie Trockel og vietnamesiske 
Danh Vo, som Kvadrat senest har udstillet sammen med på  
Statens Museum for Kunst.

»Danh Vo er et godt eksempel på et stærkt kunst-
samarbejde. Han er på én og samme tid legende, dril-
lende og dybt seriøs – en provocateur, som udfordrer 
den eksisterende orden og stiller spørgsmålstegn ved 
den måde, samfundet og industrier er organiseret på«, 

Anders Byriel sammen med Jonathan Olivares i Montanas showroom i New York.

I øjeblikket har Kvadrat blandt andet et samarbejde med amerikanske Jonathan Olivares, der står bag de to tekstildesign 
Broken Twill og Twill Weave, og som har designet Kvadrats nyåbnede showroom i New York.

Tekst Astrid Louise Rasmussen  Foto Bob Hoste og PR

Fortsættes på næste side
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Fortsættes på næste side
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siger Anders Byriel og fortsætter: »De her lege og kre-
ative dialoger tager os ud på kanten. Og vores ramme 
er heldigvis meget stor, så vi tør godt at lave ting, som 
lever sit eget liv og ikke nødvendigvis giver afkast«. 

En kollektiv bevægelse
Uden legekammerater så Kvadrat ikke ud, som de 
gør i dag. Og indrømmet – det kan nogle gange være 
lidt svært at styre de mange nye projekter, fortæller 
Anders Byriel. »Vi er til tider så entusiastiske, at vi 
bliver suget lidt ind i det. Og vi kan umuligt følge op 
på det hele. Men sådan må det være. Det lyder måske 
højstemt, men vi ser os selv som en nutidskulturprodu-
cent. Hvis det skal fortsætte sådan, så skal man turde 
satse og samarbejde på kryds og tværs«.

Og det er en udvikling i en mere kollektiv retning, 
som Anders Byriel tror og håber, vi kommer til at se 
meget mere af i designverdenen. »Jeg tror, at der er 
brug for det kollektive, hvis tingene ikke skal gå i stå. 

Glæden ved at dele og sparre med hinanden – at skabe 
noget sammen«.

Men kan man blive ved med at finde legekam-
merater derude, som man drømmer om at arbejde 
sammen med? »En drømmesamarbejdspartner ville 
være Edward Ruscha. For mig er han, hvad Andy 
Warhol var for sin tid – en helt fantastisk kunstner. 
Så jeg bliver ved med at drømme. Og det, tror jeg,  
er vigtigt«.  Δ

»De her lege og kreative dialoger tager os ud på kanten.  
Og vores ramme er heldigvis meget stor, så vi tør godt at lave 
ting, som lever sit eget liv og ikke nødvendigvis giver afkast«



NYT  LIV  MED  NYE  MATERIALER
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Hvad har leg med design at gøre?
Da jeg begyndte at interessere mig for belysning og at 
følge med i den nye teknologi inden for feltet, blev jeg 
inviteret til at deltage i en konkurrence om at udvikle et 
børnemøbel, men med en ”ekstra dimension”. Jeg valgte 
at blande den traditionelle gyngestol og (dengang den 
helt nye) LED-teknologi. Når man vuggede, ville "LED-
lys-vand" plaske rundt inde i stolen, og der var en pæda-
gogisk funktion i, at forskellige gyngemønstre viste sig 
forskelligt. Det er nok det mest legesyge produkt, jeg har 
lavet, og så er det et godt eksempel på nødvendighe-
den af at søge løsninger og ekspertise hos de, som ved 
bedre end dig, hvis man virkelig vil lykkes. For mig er de 

»JEG T ROR, M A N ER NØDT T IL AT  
VÆR E BÅ DE BA R N OG VOK SEN FOR  

AT LAV E G ODT DESIGN« 

Arkitekt Christian Flint (1972) 
arbejder med industrielt design, 
herunder belysning og møbler

uforudsigelige dialoger og relationer i designprocessen 
afgørende for at løfte din idé. Det er også det, der gør 
enhver ny designproces spændende og legende.

Hvordan bruger du leg i din kreative proces? 
Jeg har eksempelvis lige designet en 6 meter høj uden-
dørs parklampe for Louis Poulsen. Det lyder måske tørt 
og voksent i forhold til en gyngestol, men det indebærer 
stadigvæk leg. I stedet for en normal parklampe, der som 
en loftslampe giver et jævnt lys oppefra, har jeg desig-
net den som en slags urban gulvlampe, der kan oplyse 
en gruppe bænke, et springvand eller fremhæve nogle 
urbane elementer, ligesom den kan bruges til at skabe 

Q & A

Tekst Kasper Foged   Foto PR

lyskompositioner på en stor plads. Lampen er opbygget 
af cylindriske lys, lidt som et ”totem”, som lysdesignere 
og arkitekter selv kan sammensætte og komponere.

Hvilket råd ville du give dem, som ønsker at inkorporere 
mere leg i deres arbejde?
Den største udfordring er altid at skitsere en simpel idé 
på papir og vedligeholde det samme legesyge og lette 
udtryk i det endelige design. Jeg tror, man er nødt til at 
være både barn og voksen for at lave godt design. Man 
kan ikke nødvendigvis analysere og beregne sig frem til 
et nyt, unikt og vellykket design. Man skal lytte og være 
åben for det naive og nysgerrige barns ideer.
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Bag det visuelle tema for årets festival står den prisvindende 
italienske kunstner Luca Nichetto, der arbejder inden for 
såvel arkitektur som møbel-, industriel, interiørdesign. Det 
legende værk forestiller tre karakterer, der hver især skal ses 
som en kollage af noget ikonisk dansk: Et kendt design, en 

typisk dansk ret og et arkitektonisk vartegn.  

BESØG VORES SHOWROOM TIL 3DAYSOFDESIGN 
15.-18. JUNI 2022
VI HOLDER ÅBENT ALLE DAGE 

SHOWROOM
MAGNUS OLESEN

Frederiksgade 7, 
1265 København K

magnus-olesen.dk
@magnusolesenas

PROGRAM
TORSDAG D. 16. JUNI 2022 KL. 15.
RELANCERING 
X-LINE: EN STRINGENT STREG I DANSK DESIGN
Hør Christian Holmsted Olesen, Udstillings- og samlingschef hos 
 Designmuseum Danmark, fortælle om Niels Jørgen Haugesen som 
designer og historien om den ikoniske stol, X-LINE.

ONSDAG D. 15. JUNI 2022 KL. 14.
DESIGNTALK MED BLY STUDIO 
Mød Eva Fly og Anne Brandhøj fra Bly Studio til en samtale om deres 
deltagelseiTV-programmet,ʻDanmarksnæsteklassikerʼ,ogsederes
 fortolkning af et multifunktionelt møbel til fremtidens  hjemmekontor. 



N Y ØSTE RGADE 7   I    1 101  COPENHAGEN   I    +45 (0)  35 13 41  50   I    CARPEDIEMBEDS.DK

COP ENHAGEN      GOTHENBURG     LONDON     SEOUL     STOCKHOL M     Z URICH     AND OTHER  FINE LOCATIONS

U N W I N D 
W I T H  D E S I G N

Visit our us June 15-17, 10 am-6 pm
copenhagen@carpediembeds.com
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Framingsamler en perlerække af designbrands!
Igen i år kan FRAMING åbne dørene til tre dages designfestival i København. 
Og denne gang danner Odd Fellow Palæet atter rammen for eventet. Og det 

imponerende hus fra miden af 1700-tallet lægger i år rum og uderum til 31 
udstillende brands fra både ind- og udland. En række internationale 

high end-brands har nemlig valgt at udstille.

F R E DE R ICI A 
er en familiejet virksomhed fra 1911 med en historie forank-
ret i skandinavisk møbeldesign. Gennem godt håndværk, 

naturmaterialer og enestående kvalitet producerer vi tidløse 
møbler, der kun bliver smukkere med tiden. Skabt til at gå i 

arv fra generation til generation. 
Showroom: Løvstræde 1, 4. og 5. sal, 1152 Kbh.

K ay Bojesen
Som mange ved, havde sølvsmeden Kay Bojesen en legesyg 

og uhøjtidelig tilgang til formgivning. Hans designarv i sølv 
videreføres i dag af barnebarnet, Sus Bojesen Rosenqvist, 

som udforsker nye brugsmuligheder og materialer med 
udgangspunkt i sin farfars originale arbejdstegninger. På den 
måde vedbliver designet at være tidssvarende og bæredyg-
tigt – og naturligvis tro mod Kay Bojesens funktionalistiske 

og nytænkende ånd.

MØD OS PÅ 

During 3daysofdesign 2022, &Tradition 
invites you to visit its newly revitalised headquarters in the heart of 

Copenhagen to experience masterly design spread across three floors. 
The entire &Tradition collection will be showcased throughout the 

house, highlighting the intersection of past icons and future classics  
its catalogue is best known for.

DY NAU DIO,
 the legendary Danish loudspea-
ker maker, will be showcasing its 
stunning new Focus streaming 

system at 3daysofdesign. 
Marrying cutting-edge tech with 
clean Scandinavian design, they 
bring a world's worth of listening 

right into the living room. Also 
on-show: the design-award-

winning Confidence and Heritage 
Special speakers. A fantastic 

collection for a fantastic festival!

Marée – er en stoleserie i genbrugsplast!
Montana tilføjer en ny og spændende stoleserie til produktkataloget. Marée, som
betyder tidevand på fransk, har et sæde skabt i 100% genbrugsplast og fås i otte 

udvalgte Montana farver. Stolen er designet af Jens Martin Skibsted.

K innar ps Materia og Skandiform byder indenfor i Kongernes Lapi-
darium til 3daysofdesign. Kom og oplev, hvordan vores bæredygtighedsfilosofi 
udmønter sig i tidsløse indretningsløsninger af høj kvalitet og se eksempler på, 

hvordan lækkert design kan forenes med bæredygtighed.

A nker & Co 
Anker & Co repræsenterer kendte belys-

ningsmærker som Michael Anastassiades, 
Wästberg, Barovier & Toso og Catellani & 
Smith. Virksomheden udvikler og imple-

menterer belysningsløsninger til kontorer, 
butikker, hoteller, restauranter, offentlige 
rum og private boliger i samarbejde med 

bygherrer, arkitekter og lysdesignere. 
Besøg Anker & Co under 3daysofdesign. 

Læs mere på ankerco.com.

AUGUST SA N DGR EN 
Den 100-år-gamle bogbinder og æskemager, gør små-opbevaring smukt og 
eksklusivt. Deres håndlavede æsker, foldere og holdere er lavet i Europa af 
det mest eksklusive restlæder og tekstil og kan i år ses på Designmuseum 

Danmark, på The Audo og hos House of Finn Juhl. 

   Foto P
R
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Hvad er værdien af leg i design?
Leg er en designers vigtigste værktøj til at eksperimen-
tere med og skabe nye produkter. Med den kan vi som 
designere skabe det bedste og mest banebrydende 
design, og gennem legen oplever modtageren bedst 
designet. Derfor er leg og design uadskillelige. Når 
vi leger, glemmer vi tid og sted og forsvinder ind i en 
verden, hvor vores fantasi bliver sluppet løs, og hvor alt 
er muligt. Jeg tror legen er en essentiel del af det at være 
menneske. Gennem den udvikler vi os, finder vi glæde og 
velvære – alene og kollektivt. 

»L EG OG DESIGN ER UA DSK IL L EL IGE« 

Arkitekt og designer Anne Boysen 
(1980) arbejder i krydsfeltet mellem 
kunst, design og arkitektur

Hvilket råd ville du give dem, som ønsker at  
inkorporere mere leg i deres arbejde?
Sluk computeren, og tænd for nysgerrigheden. Giv dig 
selv lov til at lege uden at fokusere på et specifikt mål 
eller resultat. Vær tålmodig. Leg betaler sig altid – måske 
ikke altid i form af et færdigt produkt eller en idé, men 
som viden man kan tage med sig videre i processen. 

Hvordan bruger du leg i din kreative proces? 
Legen er altid omdrejnings- og udgangspunktet for min 
kreative proces. Det er her, jeg sanser et projekt – obser-

Q & A

verer, stiller spørgsmål og føler – og her, jeg er nysger-
rig og opsøger nye mennesker, der inspirerer mig eller 
prøver kræfter med nye materialer eller teknikker, der 
fascinerer mig. Alting sker analogt og som en interak-
tion mellem dyb koncentration i atelieret og dialog med  
forskellige mennesker.

Tekst Kasper Foged   Foto PR
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Hvad har leg med design at gøre?
Leg holder dine indre, uspolerede sanser i live og vågne. Det får dig, i bedste fald, til at 
glemme tid og sted. Det får dig til at dedikere dig selv fuldstændig, fordi der i et øjeblik 
ikke eksisterer andet. Legen frigør dig fra konventionelle tankemønstre, referencer, og 
”hvordan vi plejer at gøre”. Du bliver pen og papir, der jager ideen til fysisk form. 

Hvordan bruger du leg i din kreative proces? 
For mig kan legen være noget så simpelt som at skrible med en blyant på papir eller at 
klippe og folde de første primitive papirmodeller i overvejelsen af form og funktion. Jeg 
lader også min hjerne lave ’kruseduller’, når jeg går en tur, gennem hverdagens gøremål 
eller når jeg rejser, hvor fokus naturligt tvinges i forskellige retninger.

Hvilket råd ville du give dem, som ønsker at inkorporere mere leg i deres arbejde?
For mig fungerer det godt, hvis jeg aldrig binder mig selv til én specifik arbejdsplads – 
eller legeplads om man vil. Jeg tror på, at kreative tanker og idéer opstår, når man lader 
dem blive en del af alle andre aktiviteter, jeg laver i løbet af min dag, og ikke kun når jeg 
sidder ved mit skrivebord. Et andet godt råd er at finde nogen at lege med – uanset om 
det er et kreativt familiemedlem, en ven eller en professionel kunde. At have andres 
øjne på og tanker om dit arbejde vil ofte afføde værdifulde input til brug i den igangvæ-
rende og uendelige kreative proces. At stile efter perfektion med en bevidsthed om, at 
det aldrig vil blive opnået. 

Q & A  »L EG HOL DE R DI N E I N DR E ,  
USPOL E R E DE SA NSE R I  L I V E 
OG VÅGN E«

Arkitekt og designer Lars Vejen (1971) arbejder med alt fra smykker 
og møbler til belysning, tekstiler og byggekomponenter.

Tekst Kasper Fode  Foto Dejan Alankhan
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F
ra lamper, der ligner måner og boksebolde til 3D-lignende tæpper og hjer-
teformede pop-art stole i knaldfarver. Spørger man Ida Engholm, der er 
medforfatter til portrætbogen ’Verner Panton’ og professor i designhistorie 
og designteori på Det Kongelige Akademi, så var Verner Panton »uden tvivl 

et stort legebarn«.
Ikke bare eksperimenterede han med plexiglas, fjedre, metaltråde og muslin-

geskaller; han legede også med teknologi, udfordrede herskende konventioner, 
nytænkte former og funktioner og brød grænserne for, hvad der var ladsiggørligt. 
Det gælder eksempelvis den berømte S-formede stol ’The Panton Chair’, som han 
insisterede på at skabe ud af ét stykke plast og uden noget bagben. Også selv om 
det tog ham ti år, fortæller Ida Engholm.

»Han er nok den designer i Danmark, der har sat sig flest umulige mål for, hvad 
der kunne lade sig gøre. Og det, må man jo sige, er ret eksperimentelt og legende«. 

Et andet »vildt legende« værk er ‘Visiona 2’, påpeger Ida Engholm. Et 48 m² stort 
totalmøbel indrettet som en fuldt polstret hule, hvori man kan sidde, ligge og flyde – 
og som Verner Panton forestillede sig var en livmoder, man kravlede ind i. 

»Han ville nudge os til nye samværsformer. Gøre op med det klassiske sofasæt 
og i stedet skabe flyvende bananstole i forskellige højder, så man kunne kigge op og 
ned på hinanden«, siger hun.

Designklassikere er drevet af »hvad nu hvis…?«
Selv om Pantons idéer indimellem mødte både jantelov og hovedrysten fra den 
danske designverden, findes der også masser af eksempler på leg hos hans kolle-
gaer, mener Ida Engholm. Hun peger blandt andet på Poul Henningsens flygel, Finn 
Juhls høvdingestol og Arne Jacobsens klassikere ‘Ægget’, ‘Svanen’ og ‘Myren’, der 
eksperimenterer med naturens former i organisk modernistisk design. 

»Her er der virkelig blevet leget«, siger Ida Engholm, og Helle Marie Skovbjerg, der 
er professor på Designskolen Kolding, stemmer i:

»I Myren kan jeg nærmest fornemme afprøvningen. At Arne Jacobsen må have 
tænkt: Hvad nu hvis der ikke er fire ben, men kun tre?«. 

Helle Marie Skovbjerg er Danmarks allerførste professor i leg og forsker til daglig 
på Laboratoriet for Leg & Design. Og i både legen såvel som designprocessen 
gælder det netop om at dyrke tankegangene »hvad nu hvis…?«, »jeg ved ikke, hvor 
det ender« og »måske mislykkes det, men så prøver jeg igen«, forklarer hun. 

»Og så hjælper det altså at være opdraget i en kultur, hvor man ikke får et rap 
over fingrene«.

Legeprofessor: Vi skal værne om vores værdier
Når dansk design er lykkedes, handler det nemlig ikke kun om, at vi har dygtige 
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Verner Panton skabte blandt andet lamper af muslingeskaller (Fun 1) og lamper, der lignede måner (Moon) og boksebolde med fjedre (Wire). 

Designeren Verner Panton fik åndenød i Danmark, hvor mange simpelthen 
synes, at han var for meget. Han søgte i stedet til udlandet for at udfolde sig og 
samarbejde med producenter, der gerne ville lege med ham. 

De danske designklassikere er fyldt med legende eksperimenter og frihed til at afprøve – og det bør 
inspirere os i dag, mener to professorer i designhistorie og leg. »Vi kan lære af Pantons umulige mål, 
som alligevel blev til virkelighed«, lyder det.

Tekst Emilie Kleding Rasmussen  

Fortsættes på næste side
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designere, men at vi lever i en demokratisk velfærdsstat, hvor ethvert menneske er 
vigtigt og har noget at sige, fortæller Helle Marie Skovbjerg. At vi har tradition for 
et stærkt fællesskab, at turde række ud og have tillid til hinanden. At åbenhed og 
respekt er værdier i højsædet, og at det hierarkiske system er fladt. 

»Legen lever godt i en kultur, der har de karakteristika. Og det samme gør sig fak-
tisk gældende for design«, siger hun og tilføjer: »Så de betingelser, vores designere 
har haft for at lege – de har været ret gode«.

Men det er også noget, vi skal værne om. Vi skal have antennerne ude, når vi ændrer 
uddannelserne og gør det stikmodsatte, advarer hun. Når vi vælter eleverne i tests, kører 
røv-i-sædet-undervisning, måler og vejer hinanden og anerkender en nulfejlskultur. 

»Det er ikke nødvendigvis skide produktivt, hvis vi gerne vil have en kultur, der er 
præget af det legende«. 

I legen bryder vi os ikke om at blive bedømt eller konstant at skulle præstere, forkla-
rer Helle Marie Skovbjerg. I stedet skal processen værdisættes. Og her kan vi lære af 
fortidens designere, mener hun og kigger tilbage på guldalderen i dansk design: 

»Der sker jo noget fuldstændig fantastisk, når vi skaber rum, hvor vi ikke ved, hvad 
der kommer til at ske. Ti af gangene udvikler det sig nok ikke til en fremragende stol. 
Men den ene gang bliver det et helt mind-blowing møbel, som vi kommer til at sidde 
på i de næste 200 år. Det handler om at leve med, at vi ikke vil kontrollere det«, siger 
hun og tænker sig om et øjeblik, før hun tilføjer: »Rigtigt meget af det virkelig, virkelig 
banebrydende sker jo i de rum, hvor vi ikke kan love noget. Så jeg synes, vi skal gå 
med situationer, hvor vi lover mindre. Og håber mere«.

»Hvis vi skal skabe en ny verden, skal vi have håb og drømme«
Netop håbet vil Ida Engholm fra Det Kongelige Akademi også gerne føre ind i nuti-
dens design. Via 3D-print og nye nedbrydelige materialer så vi kan eksperimentere 
med mulighedsrummet for, hvad design er og kan være. Og, tilføjer hun, tage design 
op i storskala og bygge bæredygtige samfund. 

»Panton nudgede os jo til nye adfærdsformer i forhold til at leve, bo og arbejde 
sammen – så kan vi vel også lege os frem til bæredygtige måder at være i verden 
på«, siger hun og forestiller sig, at designerens mindset og metoder for eksempel 
kan bruges til at gøre affaldssortering uimodståeligt. Designe servicesystemer, som 
ligefrem gør det sjovt at dele biler, redskaber og forbrugsgoder. 

»De senere år har været præget af nihilisme og dystopier, og vi har manglet den 
fremskridtstro, som prægede 1960’erne. Men hvis vi skal skabe en ny verden, så skal 
vi have håb og drømme – og vi skal have leg. Vi skal eksperimentere, så det bliver 
sjovt, og lade inspirationen og de fælles visioner drive værket«, siger hun.

»Og der kunne vi lære noget af Panton. Af hans tilsyneladende umulige mål, som 
alligevel blev til virkelighed«.

Ser man på Designskolen Koldings Lab for Leg & Design, er der lys forude, mener 
Helle Marie Skovbjerg. De nyuddannede legedesignere får jobs, da der på verdens-
plan er efterspørgsel på legen, siger hun og håber, at det viser endnu flere, at det ikke 
kun er pjat, men fuldstændig fundamentalt.

»Min mission er, at et godt liv er et legeliv. Og at vi sikrer nogle betingelser, hvor 
alle – ligegyldigt om de er voksne eller børn – kan have plads, tid og rum til det«.  Δ

»Hvis vi skal skabe en ny verden, så skal vi have 
håb og drømme – og vi skal have leg«

– Ida Engholm, professor i designhistorie og designteori på Det Kongelige Akademi.
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i can’t adult today.
Centralt beliggende mellem Rundetårn og Købmagergade finder du 
25hours Hotel Indre By, der med sine 243 værelser, venter på at blive 
udforsket. Bygningen fra det 19. århundrede var først en porcelæns-
fabrik og blev siden hen benyttet som universitet. I det nye hotel 
kan du stadig fornemme denne spændende sammenhæng mellem 
kunst og videnskab. Værelseskatagorierne går fra lille til gigantisk 
og tilbyder et dejligt tilflugtssted for alle rejsende og deres behov. 
Uanset om det er ”Vinyl Room”eller ”Library of Love”, er der herlige 
gemmesteder, der skal udforskes overalt på hotellet.

25hours Hotel Indre By 
Pilestræde 65 
DK-1112 Copenhagen K. 

p +45 70 77 07 07 
indreby@25hours-hotels.com

25hours Hotel Indre By huser konditoriet Café Duse, det 
perfekte sted til en kaffepause når du shopper på Strøget eller 
skal forkæle din søde tand. Udover økologiske hjemmebagte 
kager og udsøgt bagværk, kan gæster forvente friskbrygget 
kaffe og et stort udvalg af Økologisk Samova te i en luksuriøs 
og afslappet atmosfære. Alle kagekreationer er også 
tilgængelige som take away.

cafe-duse.com

NENI København er en ukompliceret restaurant, 
hvor de orientalske retter serveres i en stor 
farverig buket på bordet, så alle kan prøve det 
hele. Særligt for NENI København er loungen med 
udsigt til kirketorvet, den private spisestue og 
restaurantens unikke indretning.

nenicopenhagen.dk

The Boilerman Bar er endelig kommet til København 
og har for nyligt åbnet sine døre hos 25hours Hotel 
Indre By. Baren er åben for hotellets gæster såvel som 
de lokale og fungerer som et sted til sociale sammen-
komster. Det absolutte højdepunkt hos The Boilerman 
Bar er deres highballs.

boilerman-copenhagen.com



ANNONCØRBETALT INDHOLD 

DELTAGERLISTE
+Halle

&Drape
&Tradition

101 Copenhagen
360° Furniture and Object

A. Petersen
Abstracta Interiør
Abstracta System

AHEC x  Brdr. Krüger
aiayu

AKABA
All Matters Studio

Anker & Co
Anour

applicata
ARCHITECTMADE

ARNE AKSEL
Artemide

ASKO
Astep
ATBO

atelier axo
August Sandgren

Bang & Olufsen
Baum und Pferdgarten

Before and Now
Bent Hansen

Bernstorffsminde møbelfabrik
Blå Station

Boffi
Bolia.com

Brandt Collective
Brdr. Krüger

Burel Factory
by Lassen

Caché x New Mags
Cane-line

Carl Hansen & Søn
Carpe Diem Beds

Ceramics & Glass Studios
CHAT BOARD

Cicero by Blichfeldt
Collect.Studio
Cooee Design

D Studio
DCW Éditions

DDcated
Design Ambassaden

Designmuseum Danmark
Designskolen Kolding

dk3
Dornbracht

DURUP
DUX

Dynaudio
Eberhart Furniture

EDDA Studio
Ege Carpets

Eilersen
Embassy of France

Embassy of Italy
Embassy of Spain

Estiluz
European Furniture Group

Eva Solo
exhibit studio

expormim
Fabula Living

FDB Møbler
ferm LIVING

File Under Pop
Fiorini Trading

Flos
Fogia

Fora Form
Fora Projects

Foreningen Maker
Form & Refine

Formel A
Foscarini
FRAMA

Frame Studio
FRAMING
Frandsen
Fredericia

FRIENDS & FOUNDERS
Fritz Hansen

FROST
Frostline
Gabriel

Gancedo
Georg Jensen

Getama
GUBI

Ha' porcelain
HANDVÄRK FURNITURE

Havwoods
HAY

HEIN STUDIO x MATIAS MOELLENBACH
Helle Mardahl Studio

Hem
Hempel Glasmuseum

HOLMRIS B8
HOUE

House of Finn Juhl
Huguet Mallorca

Hästens Beds
Ifö Electric

ILLUM x MUJI
Illums Bolighus

Ingo Maurer
Interior Cluster Sweden

Jore Copenhagen
Karakter

Kartell
Kasthall

Kay Bojesen
Kettal

Kinnarps
Knothouse
Kosta Boda

Kristina Dam Studio
KunstIndustrien

Kvadrat
Københavns Snedkerlaug

LE KLINT
Lifestyle & Design Cluster

LIGHT-POINT
Linie Design

Lintex
LIU JO Living
Louis Poulsen
LOUISE ROE

Luceplan
Luziferlamps

LYFA
Made by Hand

MAGIS
Magnus Olesen

Malte Gormsen Kollektion
MAROKK
Martela

massimo copenhagen
Mater

Mattiazzi
MAZO
MENU
Mernøe
Michael Anastassiades
Mindo
Moebe
Mogens Hansen DENMARK
Montana Furniture
Mossroom Rugs
MOTARASU
Muuto
møbel
NACHSHON
Naver Collection
New Works
Nina Nørgaard
nordal
Nordic Knots
Nordicmodern
Normann Copenhagen
NORR11
Northern
Nuura
Nyt i Bo
Occhio
Orrefors
Pappelina
Parachilna x Brock Munkholm
Paustian
Petite Petite
PLEASE WAIT to be SEATED
Poster & Frame
Ragnars Inredningar
RYE
raawii
Sami Kallio Studio
Shade Lights
Sibast Furniture
Skovby Møbelfabrik
Skovgaard Jensen 1903
SQUARELY
St. Leo
String Furniture
Studies of a table by &Tradition
studio x
Surface Design Studio
SUSAN BIJL
Svensk Form Väst
Sørensen Leather
TABLEAU
Tadaima x Vermland
TAKT
Tarkett
The Audo
The Wrong Shop
Tine K Home
Tom Rossau
TONI Copenhagen
TOWER x WEDNESDAY
Troldtekt
UMAGE
uno form
Verpan
Viccarbe
Vipp
Vitra
Warm Nordic
Wendelbo
Working Title
Zuma




