
200 designudstillere på 3 dage ... Det er
helt umuligt, så jeg har lagt en slagplan

D
er er møbler, tæpper, glas, porce-
læn, lamper og krukker på dags-
ordenen, men for mange handler
næste uges designdage mest om
at mingle og drikke hvidvin. Ræk-

ken af steder, hvor man kan drikke
drinks i eftermiddagssolen eller få en
kop kaffe, er næsten uoverskuelig, for
når 3daysofdesign løber af stablen i Kø-
benhavn fra onsdag til fredag, er der ik-
ke færre end 200 udstillere, som byder
op til leg.

Temaet for åres designfestival er netop
’Remember to Play’. Efter nogle år med
corona og nu krig i Europa trænger vi til
et humørløft, synes festivalen. Men det
handler også om, at leg betragtes som
en metode inden for designtænkning,
som vinder stadig større udbredelse,
blandt andet helt konkret ved at rektor
på Designskolen Kolding Lene Tang-
gaard er professor i kreativ psykologi og
forsker i legens betydning. 

Leg er et godt udgangspunkt for en
festival, der handler om design. Især i
Danmark, hvor vi tager design og kunst-
håndværk så seriøst, at man til tider
godt kan savne noget italiensk vildskab
eller franske møbelskud, der slet ikke
handler om funktion, men om begej-
string for materialer og formeksperi-
menter.

Fra klassisk til vildt
Da møbelsnedker og designer Jonas
Lyndby Jensen i 2020 var en af mod-
tagerne af Finn Juhl Prisen, sad jeg og
tænkte, at det var velfortjent, men gad
vide, om hans raffinerede møbler, der er
perfekte ned til den mindste detalje, no-
gensinde ville komme ud til et større pu-
blikum. Det sker måske nu, hvor produ-
centerne bag Finn Juhls eksklusive mø-
bler, OneCollection, sætter hans møbel-
serie Åkande i produktion. Det betyder,
at Jonas Lyndby Jensens små sideborde
med en raffineret kant vil kunne opleves
sammen med Finn Juhls Høvdingestol,
Pelikanen, Poeten og mange flere. Det er
fornemt selskab og kan opleves i House
of Finn Juhl, som ligger i Gothersgade 9,
fra torsdag eftermiddag. 

Så kan det næsten ikke blive mere klas-

sisk, og derfor vil det være oplagt at læg-
ge vejen forbi Tableau i St. Kongensgade
50, hvor de viser udstillingen ’Soft
Works’ af den tyske designer Carsten in
der Elst. Tableau har i løbet af de seneste
år fået en en vis plads på den danske de-
signscene, fordi de både viser blomster
og funky design. Ja, blomster, hvilket be-
tyder, at man nemt overser galleriet, for-
di man tror, at det er en blomsterbutik.
Carsten in der Elst udforsker materialer
og fremstillingsmetoder, han gen-

bruger både materialer og former, og
kigger man på hans ting, minder de om
en blanding af noget industrielt, der er
blevet udsat for en stylist, der er vild
med postmodernismen. Det skal ople-
ves, tror jeg.

Hvis du synes, at der er langt til Ama-
ger og endnu ikke har besøgt udstil-
lingsstedet A. Petersen, så har du chan-
cen for at se deres møbler, keramik, glas,
tæpper og andet i Borgergade. Her flyt-
ter A. Petersen, der til daglig bor på Klø-

vermarksvej 70A, ind hos Knothouse i
Borgergade 17C, og det betyder, at man
vil kunne opleve A. Petersens smukke
kollektion i selskab med bløde tæpper,
der både er grafiske og lækre.

I Kongernes Lapidarium udstiller stu-
derende fra Designskolen Kolding. De
unge designerne arbejder med både
fremtidsscenarier og grøn omstilling,
og de udforsker både materialer og me-
toder, hvilket skal opleves i virkelighe-
den for at give rigtig mening.

Svævende lys
Fredericia Furniture, der især er kendt
for deres produktion af Børge Mogensen
Møbler, har allieret sig med den britiske
designer Jasper Morrison. Han har lavet
en udstilling i deres showroom Løv-
stræde 1, der binder det klassiske sam-
men med det moderne – og da Morrison
er en kæmpe fan af dansk design og især
Børge Mogensen, kan det kun blive godt. 

Fritz Hansen flytter ind i haven hos
Designmuseum Danmark, Bredgade 68,
og præsenterer både nyt og gammelt, i
anledning af at møbelvirksomheden fyl-
der 150 år. En nyhed der vil blive en svæ-
vende lampe, som er lavet af designeren
Kasper Kjeldgaard, der ellers har slået
sit navn solidt fast både herhjemme og i
udlandet med sine smukke mobiler. 

I samme smukke og æstetiske boldga-
de befinder glaskunster Nina Nørgaard
sig, som kan opleves i Kristianiagade
14a. Hun laver glas, der både kan bruges
til rødvin og til pynt, og derfor kan man
ikke helt beslutte, om hun er kunstner
eller designer. 

Det er lige meget, for hun er god, hvil-
ket jeg også synes, den britiske designer
Faye Toogood er. Hun iscenesætter
showroomet hos Please Wait to Be Sea-
ted i Frederiksgade 1, og da hun har en
udsøgt evne til at tænke i former og
smukke farver, kan det kun blive godt.
Please Wait to Be Seated fremstiller
blandt andet stramme stole af Egon Eier-
mann, men også vilde lamper af Mette
Schelde, som jeg vil elske at se i selskab
med Faye Toogood. 
lars.hedebo@pol.dk

Det er nærmest umuligt at
se alt på designfestivalen
3daysofdesign i næste uge.
Men nogle oplevelser må
man ikke snyde sig selv for.
Her er et udvalg af det, jeg
bare vil se. 

LARS HEDEBO OLSEN

FAKTA

Festival
15.-17. juni finder designfestivalen sted
på adskillige adresser i København. 

Man kan gå eller cykle fra den ene
udstilling til den anden, opleve nyt
design, høre debatter, møde producenter
og designere. 

WWW Programmet for festivalen finder
du her: 3daysofdesign.dk

Det er blødt,
farvestrålende, 
og mærkeligt.
Udstillingsstedet
Tableau viser
værker af den
tyske designer
Carsten in der Elst,
der genanvender
materialer og
tænker i helt nye
former. Pr-foto
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