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Huse med indhold

Force4’s bolig-projekter tager ikke udgangs-
punkt i det ydre, men har afsæt i tegnestu-
ens visioner om indhold med varemærke.  
>> Læs side 19
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I både øst og vest.  
>> Læs side 25
25
5 Kreativitet kræver høj  

bevidsthed.....

....... samt at man tør bevæge sig 

ud i det ukendte kaos. 
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Designprojekter klar til UNICEF

Designernetværket DOT har doneret timer til 
UNICEF – det har resulteret i tre projekter.  
>> Læs side 16
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Era05

Så er verdendesignkongressen  
overstået.  
>> Læs side 6

Montrér med spørgsmål

En god montré aktiverer  
hvorfor-centret i hjernen og  
skærper smagsløgene.  
>> Læs side 13

28Nye forsikringer fra If 

Brand, tyveri, driftstab,  
sygdom, bil, båd, hus, indbo mv.  
>> Læs side 28
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Kalender DK

Dansk Design Center
DANISH – framing the 

future of design

21 juni – 13 november

Kunstindustrimuseet
Myprivategarden – Karen 

Kjærgaard

9 september – 23 oktober

Scandinavian Design 

beyond the Myth

15 september –  

20 november

Art Books – Polsk  

bogkunst 

6 oktober – 6 november 

Danish Depression

6 oktober – 6 november 

Ole Palsby 

14 oktober – 8 januar 

Louisiana
Den sene Matisse –  

1941 – 1954

12 august – 4 december 

Dansk Arkitektur 
Center
Dream of Tower

13 maj – oktober 

Trapholt
Nanna Ditzel

Hele 2005

Arne Jacobsens  

sommerhus

Åbent fra 8 juni 

Källemo og Sven Lundh

16 september 2005 –  

januar 2006

Plastic Fantastic

14 oktober 2005 –  

2 januar 2006

Dong Xiao Ming –

Tushtegninger

14 oktober 2005 –  

8 januar 2006

Anette Harboe Flensburg

14 oktober 2005 –  

8 januar 2006

Museet på 
Koldinghus
H.C. Andersen og 

Legetøjet 

18 juni – 23 oktober 

Japan – kultur og kunst i 

Edo-perioden  

(1603 – 1867)         

20 august 2005 –  

8 januar 2006

Årets sølvsmed

14 oktober – 20 november 

Nordjyllands 
Kunstmuseum
Poul Gernes - Grafik

20 august – 23 oktober 

Brændstof

31 august – 23 oktober 

Arken
Arkens samling

Hele 2005

Chagall’s World of Love

8 oktober 2005 – 15 januar 

2006

Charlottenborg
Efterårsudstilling 2005 

1 – 23 oktober 

 

Mellemdækket:  

Litteratur og Billedkunst 

1 – 23 oktober 

 

Statens Museum  
for Kunst
Highlights

18 marts 2005 –  

efterår 2006

Matisse

13 august – 4 december 

X-rummet: Tal R og 

Jonathan Meese: MOR

8 oktober 2005 –  

8 januar 2006

Brandts Klædefabrik
Her i Italien ...

18 september 2005 –  

1 januar 2006 

Jessica Stockholder

24 september 2005 –  

5 februar 2006

Hans Peter Kuhn

15 oktober 2005 –  

15 januar 2006 

Silkeborg 
Kunstmuseum
Richard Mortensens  

billedunivers

27 august – 13 november

Jorn og Wemaëre – et  

kunstnerisk parløb

17 september – 4 december 

 

Traditionelle japanske 

drager

15 oktober – 31 december  

Glasmuseet Ebeltoft
Lysets ekko – Per-René 

Larsen 

3 september – 13 november

Sophienholm
My room

10 september – 9 oktober

Hollandsk realisme

22 oktober – 30 december 

Museet for 
Fotokunst
Carl de Keyzer: ZONA

Inger Lise Rasmussen:  

Rå Rum

3 september – 6 november

Danmarks 
Mediemuseum
Årets Bogarbejde 2004

20 september – 25 oktober

Kunsthåndværk på 

Brandts: Nordiske bogbind 

– Eventyrlige bøger

1 – 30 oktober 

Dansk 
Plakatmuseum

H.C. Andersen på plakaten

27 august – 23 oktober 

Henry Heerup på plakaten

29 oktober – 18 december 

Tjek også www.mdd.dk, hvor vi opdaterer udstillinger.

www.mdd.dk
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Ordrupgård
Gaugin og  

impressionismen

31 august – 20 november

Designskolen Kolding
Kinesisk plakatudstilling

12 oktober – 13 november

Rundetårn
Glasguldgummioggenbrug

1 oktober – 6 november

Øksnehallen
MegaPixels – Kvorning 

design & kommunikation

4 – 30 oktober

INDEX: 2005
23 september –  

13 november

Fem pladser ved Strøget,  

København: Rådhuspladsen, 

Nytorv, Højbro Plads, 

Metropladsen ved Magasin 

og Kongens Nytorv. 

Kalender DK

Design Studio, 

Kunstindustrimuseet,  

Steffen Schmelling
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Med denne leder var det tanken i ét enkelt greb at favne hele 

debatten om fremtidens designerrolle. Hvem er vi? Hvor kom-

mer vi fra? Hvor vil vi hen, og hvordan når vi frem? Komplekse 

problemstillinger kræver enkle svar og mesteren i den disciplin 

er designeren. Så hvad er egentlig problemet – hvorfor er det 

alligevel så svært? 

Den største udfordring er at bygge bro mellem klassisk design-

forståelse og nutidens designbegreb. Hvordan sikrer vi, at 

designfaget erobrer nyt land uden at blive rodløst? Kan vi 

det? Vil vi det? Er alle, der arbejder med design i fremtiden, 

designere? Er design overhovedet et fag i fremtiden – eller 

er det en integreret del af alt, hvad vi foretager os, som IT er 

det i dag?

I de sidste par år er den nye designerrolle debatteret og belyst 

flittigt internt i designbranchen. Samtidig er medierne ved at 

få øjnene op for, at noget er i gære på designfronten. Der er 

dog lang vej endnu, førend designkompetencerne når bredt ud 

til erhvervsliv og offentlige organisationer. Dertil er de stadig 

for diffuse at forholde sig til. I udviklingen af et kreativt og 

innovativt Danmark er der imidlertid hårdt brug for design 

både strategisk og formgivningsmæssigt. Derfor gælder det 

om at kridte skoene og gøre design forståeligt for andre end 

os selv. Humlen i det hele er, at de fleste udenforstående 

forholder sig til design som et produkt. De færreste forstår, 

hvad det er ”at designe”.

At design ikke udelukkende er et spørgsmål om formgivning 

og produkter er stadig svært at overbevise om uden for egne 

rækker. Måske er det heller ikke så vigtigt at få fod på, hvad 

design er. Begrebet smutter alligevel som sæbe mellem hæn-

derne på en. Langt mere vigtigt er det at kortlægge, hvad det 

er ”at designe”. Mange nye døre vil åbne sig, når designeren 

først og fremmest kvalificeres ved sin metode og dernæst ved 

sit speciale. Det kan bedst sammenlignes med humaniora-

Længe leve designeren

uddannedes indtog i det private erhvervsliv. Dengang var det 

også svært at forstå, hvad man skulle bruge en historiker til 

i salgsafdelingen!? Men projektet lykkedes, og akademikerne 

er i dag bredt repræsenteret i andre fagområder end dem, de 

har speciale i.

Hvis designeren begynder at indtage nye roller i erhvervslivet 

og det offentlige, er vi tilbage ved hovedspørgsmålet. Hvad 

er fremtidens designer da for en størrelse? Er der overhove-

det en kobling mellem den klassiske designer og fremtidens 

designer? Pointen er, at det bestemmer vi selv! Det er jo os, 

der definerer egen rolle i de kommende år. Tendensen lige 

nu er at gøre klassisk design til en ubrugelig gammel stol. 

Samtidig gøres der op med den klassiske designer som en 

besværlig primadonna. Næ, nej – nu vil vi tækkes moderne 

tider og erhvervsliv.

Alle dem, vi burde stå på skuldrene af, er ”Too Perfect”. Men 

mon ikke tiden vil vise, at guldkornene for fremtidens desig-

nere også ligger i vores tradition. De mangler blot at blive 

indskrevet i en nutidig kontekst. Helt elementært handler 

design jo stadig om at have store visioner for fremtiden. Det 

kræver talent, mod og vilje. Og det kræver evnen til at aflæse 

samtiden og at give den form og retning. En ting er sikkert. 

Det bliver svært for fremtidens designere at være retningsgi-

vende, hvis den elitære designtilgang fuldt ud erstattes med 

tværfaglighed og konsensusdesign. Der er brug for begge 

dele. Danske designere ved inderst inde godt, at tradition og 

fornyelse skal lykkes med at gå hånd i hånd. Med høj etik, 

radikal nytænkning og alle sanser i behold ligger fremtiden 

for vores fødder. Nu skal den bare formes!

Jesper Mørch

Bestyrelsesmedlem 

Danske Designere
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Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ)

650 mennesker. 48 lande. 120 talere.

16 nordiske designorganisationer og -centre har de seneste 

fire år på vegne af de internationale designorganisationer, 

Icsid (industrielle designere), Icograda (grafiske designere) 

og IFI (indretningsdesignere) arbejdet på at realisere era05 

– verdensdesignkongressen.

Kongressen blev søsat 26. – 28. september i Bella Center og 

på andre lokaliteter i København.

Tre dage med 13 forskellige parallelle sessioner og tre ple-

num forsamlinger, hvor hovedformålet var at diskutere ”the 

changing role and challenges of design”. Kongressens formål 

var ikke at line en masse færdigsyede løsninger op, men at 

stille spørgsmål og at undersøge, hvilke potentialer design 

har, som kan anvendes for at svare på – eller være med til at 

svare på nogle af verdens udfordringer og problemstillinger. 

Tre af sessionerne handlede om kongressens hovedtemaer: 

1. Masses in motion in the new era: design and the migration 

of people. 2. Shifts in society in the new era: design and 

demographic trends. 3. People coming together in the new 

era: design and multicultural sociteties.

Andre sessioner handlede blandt andet om historier fra ver-

den, om kommunikation i den fjerde dimension, om design 

management, om intellektuel ejendom samt om forskning 

og uddannelse.

Hvor er der meget viden derude

Blandt de 120 oplæg fra designere, arkitekter, forfattere, 

forretningsmænd, professorer, journalister, filosoffer mv. 

var overskrifter som Who cares? – Social aspects of inte-

rior architecture, Tradition and culture in emerging scena-

rio, Branding with focus on different ethnic backgrounds, 

Architecture without frontiers, Design quality for all citizens, 

Design and innovation for social cause, Design in two minds: 

Esat and West, Challenges for the knowledge industries, 

Descision making by design, Women in design, Folk culture 

and design – a two way street..............

Der blev talt om nye perspektiver på æstetik, boliger til 

hjemløse, bomberne i London, forskellen på anglosaksiske, 

tyske og franske toiletter, vigtigheden af at huske fortiden i 

People coming together........
.............. in the new era

”If every delegate go home from era05 with just one new thought 
the quality of life has increased.”  
Mervyn Kurlansky, grafisk designer mDD, Icograda President.

fremtiden, planlægningen af København, Finlands visioner om 

og satsning på design, design som det ledende i innovative 

processer, Japans fejltagelser med hensyn til design, det men-

neskelige aspekt, fremtiden som en historisk proces, design 

af legetøj i Indien, kulturel symbolisme, designmetoder og 

processer og meget meget mere.

Efter tre fuldtpakkede dage med et bombardement af ord 

sidder man tilbage med sin egen stille eftertænksomhed og 

benovelse...... for hvor findes der dog megen viden, mange 

tanker og idéer derude i verden – til berigelse og til en anelse 

forvirring. Det vil være fuldstændig umuligt at fortælle om alle 

indtryk og om indholdet af alle oplæg, men en række citater 

giver forhåbentlig et lillebitte indblik i de mange tanker, hold-

ninger og idéer, der blev præsenteret på era05.

”Cutting edge industrial design must combine and open up 

science bussines art and culture. It must be visionary and 

open new fields. It must operate at the core of bussines and 

public services. Designers must move around thinkers.” Dr. 

Krister Ahlström, ingeniør, forretningsmand og formand for 

Finish Design Round Table, Finland.

”Designers have the power and the ability to tell stories 

through their design. So what stories do we want to tell? We 

want to tell the stories that have meaning.” Mark Breitenberg, 

Ph.D i litteratur og kritisk teori, Icsid bestyrelsesmedlem, Art 

Center College of Design, Pasadena, USA,

”Do we reach so much for the stars that we forget our hearts? 

We must never forget the connection between people and 

we must never forget to connect with other people.” Gcina 

Mholpe, storyteller, Design Institute South African Bureau of 

Standards.

”Now that we can do anything, what will we do?” Tobias Lau, 

designstrateg, Bruce Mau Design, Canada.

”We have forgotten to design for the people. We have turned 

out so sophisticated and specialized. We have to find back to 

the origin, to the originally and mix the craft with the new 

technology. We have to mix technology, talent and tolerance 

in a human aspect.” Lemei Julia Chiu, direktør for International 

Design Center Nagoya Inc., Japan.
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”At the same time we are living in the stone age and the 

space age.” Pradyumna Vyas, principal designer, National 

Institute of Design, Indien.

”Future scenarios cannot predict the future, but they are a 

good out-of-the box tool. They provoke the thought and the 

mind.” Bruce Sterling, futurist, Art Center College of Design, 

Pasadena, USA.

No ”saving” the world – no ”solving” the problems – please 

find some other words.” Bruce Sterling.

”The brain have to create boundaries and distinctions to 

understand the world – it can’t help it.” Mario Gagliardi, prin-

cipal designer, MBA, Allevio Design, Østrig.

”Trends are currents in society. Artifacts are the surface 

of trends – the way trends express themselves.” Mario 

Gagliardi.

”Architecture should act like a mode of translation – diffe-

rent cultural aspects coming together being translated into 

a new perspective.” I-shin Chow, principal arkitekt, sciSKEW 

Collaborative, Shanghai.

”The dilemma is to find the balance between globalization 

and the national culture heritage.” A delegate.

”If we move the cultural symbolism from people and only 

make mainstream, the people will create some significant 

symbolism themselves.” Eunice Seng, principal arkitekt og 

PhD-studerende, New York.

”We need to complement our scientific approach to problem 

solving with artfulness.” Per Feldthaus, arkitekt, Arkitema 

K/S, Danmark.

”The new look at aesthetics is about the relation, the con-

nection between people.” Per Feldthaus.

”It is very difficult to put an individual design method with an arti-

stic approach into interdisciplinary processes.” Per Feldthaus.

”What if your plans of the future are not the plans of the 

future? We are trying to colonisate the future, but the future 

has its own plans.” David Zach, futurist, USA.

”You have to close your mind some times or else you are un-

able to make any descisions.” David Zach.

”Innovation and sustainability compliment eachother. They 

cannot survive without eachother.” Ian Walsch, designer, 

Swansea Institute, University of Wales.

”Investment in education on design manegement principles 

are crusial and can bring impoverished communities from 

subsistence to sustainability. ” Emma Presler, Pratt Design 

Management Program and ESPN.com, New York.

”We can design for people by using their skills.” Avinash 

Shende, assisterende professor, Indian Institute of Technology 

Guwahati, Department of Design, Indien.

Så mange var ordene for nu.........

Efter den første kongresdag åbnede en række tegnestuer 

dørene for de kongresdelegerede: Foersom & Hiort Lorenzen, 

Blåtårn, Komplot, Selle16, designed by...., Kontrapunkt, INRET, 

Triagonal, Pelikan og Abita.

Anden dags kongresdag bød på reception på Per Kirkeby-

udstillingen, Galleri Gammel Strand.

Og den sidste aften closing time, closing party..........

I november-udgaven af inform bringer vi et interview med 

assisterende professor Avinash Shende, Indian Institute of 

Technology Guwahati, Department of Design.

Der bliver produceret en cd-rom med diverse abctracts til kon-

gresdeltagerne samt andre, der har været involveret i kongres-

sen. Hvis det er muligt, vil vi lægge nogle eksempler på Danske 

Designeres eksterne hjemmeside, www.danishdesigners.com.

Interessante links:

www.davidzach.com

www.massivechange.com

www.allevio.com

www.institutewithoutboundaries.com

www.danishdesigners.com
www.danishdesigners.com
www.davidzach.com
www.massivechange.com
www.allevio.com
www.institutewithoutboundaries.com
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Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ)

Silje Kamille Friis, industriel designer fra Arkitektskolen 

Aarhus, er den første designer i Danmark, der er i gang med 

en ErhvervsPhD ”Concious design practice as a strategic tool”, 

hvor hun undersøger, hvordan designvirksomheder organiserer 

deres kreative designprocesser og, hvilke metoder de bruger.

Danske Designere har planer om, at invitere Silje Kamille Friis 

til et medlemsarrangement, hvor vi kan få indblik i hendes 

undersøgelser og forskning om designmetoder og –proces-

ser, hvorfor vi i denne artikel har valgt at gribe fat i begrebet 

kreativitet.

Innovation og kreativitet

Så lad os lægge ud med ”the million dollar question”: Hvad 

er kreativitet?

”Det kommer an på, hvilken slags kreativitet man taler om”, 

siger Silje Kamille Friis. ”Der er den lille individuelle kreativitet, 

hvor jeg opdager noget nyt i min verden. Det kan godt være, 

at naboen opdagede det samme i sin verden i går, men det 

gør det alligevel nyt i min verden i dag. På den måde er vi jo 

sådan set allesammen kreative”. 

”Men skal vi tale rigtig og ægte kreativitet, så er jeg enig med 

den amerikanske forsker i kreativitet Mihaly Cikszentmihalyi, 

der siger, at kreativitet kun forekommer, hvis man tilfører 

verden noget afgørende nyt – så der er i virkeligheden meget 

langt mellem snapsene, på trods af, at man jo bruger ordet 

kreativitet i flæng og hver anden sætning”.

”Deraf følger, at designbegrebet nok i virkeligheden er tættere 

på innovation, end det egentlig er på kreativitet. Innovation 

handler ikke nødvendigvis om skabelsen af noget originalt, 

noget verden endnu ikke har set, men mere om udvikling af 

produkter eller ydelser, at tænke noget eksisterende ind i nye 

rammer og koncepter. Der er ikke det samme krav om origina-

litet omkring innovation, som der er omkring kreativitet”.

Rollerne i den kreative proces

Udover at kreativitet altså handler om at tænke noget helt 

nyt og anderledes, handler det også om at kunne realisere 

dette nye.

”Hvis man bare er rigtig god til at få nye ideer, men ikke i 

Kreativitet kræver høj bevidsthed

Ægte kreativitet tilfører verden noget helt nyt og betinger, at man 
kan rumme egen og andres kompleksitet – samt at man tør bevæge 
sig ud i det ukendte kaos.

stand til at realisere dem, så taler vi udelukkende om fantasi. 

99 procent af kreativitet er hårdt arbejde – at udarbejde 

ideerne, teste dem og få dem virkeliggjort. Kreativitet er en 

meget kompleks størrelse”, fastslår Silje Kamille Friis.

Den amerikanske professor Min Basadur har lavet et profil-

værktøj, der definerer de forskellige ”roller”, der understøtter 

en kreativ proces: 

The Generator laver research, skaffer nye informationer. 

The  Conceptualizer udkrystalliserer tanker og sætter dem 

i sammenhæng. The Optimizer sætter tingene på skinner, 

strukturerer og vælger retning. The Implementor får handlet, 

implementeret og fulgt til dørs.

Mihaly Csikszentmihalyi’s bud på, hvordan den kreative 

proces ser ud. 

1. Becoming immersed: indsamling af information.  

2. Incubation: materialet ligger ”i blød” og arbejder i 

underbevidstheden. 3. Aha!: der opstår en idé.  

4. Evaluation: idéen testes. Dette er den følelsesmæssigt 

udfordrende del, fordi man skal finde ud af, om idéen 

holder. 5. Elaboration: idéen bliver sat på skinner og 

implementeret. 

Cirklerne illustrerer, at man i enhver fase kan være tvun-

get tilbage til et tidligere step i processen (måske fordi 

idéen ikke holder eller ikke er tilstrækkelig) – og søge 

mere information, ligge mere ”i blød” etc.
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Hvad enten der er tale om en individuel eller en gruppeproces, 

skal de forskellige ”roller” være til stede, hvis målet er en øget 

kreativitet. Er man alene, kan man træne de roller, man ikke 

er så god til, og handler det om et team, er det væsentlig, at 

forskellige personer i teamet besidder de forskellige kompe-

tencer.

Uanset hvad, skal træning i kreativitet altid tage sit udgangs-

punkt i individet.

Synlighed, respekt og bevidsthed

”I et team, der skal igennem en kreativ proces, er det ikke 

kun nødvendigt at sammensætte gruppen, så de forskellige 

deltagere besidder de forskellige kompetencer. Det allervig-

tigste er at gøre hver enkelt bevidst om både egne og de 

andres kompetencer, samt at de forskellige kompetencer er 

fremtrædende på forskellige stadier i processen – og det skal 

ledelsen synliggøre”, pointerer Silje Kamille Friis. 

”Hvis du bare sætter et hold sammen, hvor hele spektret godt 

nok er dækket ind, men hvor det ikke er synligt, hvem der kan 

hvad og hvorfor det er vigtigt, vil deltagerne blive frustrerede 

og utilfredse og kan ikke samarbejde, fordi de vil have en 

tendens til at vurdere de andre ud fra sig selv og deres egen 

måde at arbejde på. I den forbindelse er det derfor også 

vigtigt, at man selv udvikler de sider, der er nødvendige i en 

kreativ proces, og som man ikke er så god til. Ellers har man 

ingen særlige forudsætninger for at forstå eller respektere 

de kvaliteter hos andre – og så kan man ikke udnytte hinan-

den optimalt i et team. Hvis der skal være en god dynamik, 

skal alle i teamet både kunne rumme hinandens ligheder og 

forskelligheder. Fokuserer man kun på, hvor man er ens, får 

man en overfladisk og ”smooth” interaktion, og ser man kun 

forskellighederne bliver man angst og utryg (se model side 

10). Kreativitet kræver en høj bevidsthed og en forståelse og 

respekt for andres kvaliteter, det er ikke bare noget, der væl-

der frem af sig selv”, mener Silje Kamille Friis og tilføjer: 

”Udover dette er det også en forudsætning for, at den krea-

tive proces skal lykkes, at man kan skille indhold og form – det 

vil sige, man skal kunne se på, forholde sig til og reflektere 

over processen isoleret set”.

At rumme kompleksiteten

Kreativitet er ikke bare i sig selv en kompleks størrelse, men 

kræver også, at man som individ kan rumme en stor og mod-

sætningsfyldt kompleksitet.

Tilbage til Mihaly Cikszentmihalyi, der har lavet forskellige for-

søg i forbindelse med sin forskning i kreativitet. Han har bl.a. 

lavet et studie af succesfulde og ikke-succesfulde kunstnere. 

Hvad er det, der gør, at nogle brænder igennem og andre ikke 

gør? Et af resultaterne var, at de succesfulde var i stand til at 

rumme en stor kompleksitet.

”Hvis man skal inddrage nyt territorium, finde noget nyt, skal 

man ud af sit kendte univers, sin cirkel. Man skal ud i kaos, 

ud i det meget komplekse. Det er for mange mennesker 

meget ubehageligt, fordi man ikke kender det og derfor ikke 

Box med de ti modsæt-

ningspar

Mihaly Csikszentmihalyi, 1996

10 dimensions of complexity in creative individuals:

• They have a great deal of physical energy, but they are also often quiet and at 

rest

• They tend to be smart, yet also very naive at the same time

• They tend to be playful and disciplined, (irresponsible and responsible) at the same 

time

• They alternate between imagination and fantasy at one end, and a rooted sense of 

reality at the other

• They seem to harbor opposite tendencies on the continuum between extroversion 

and introversion

• They are remarkably humble and proud at the same time: selfless and ambitious

• They show a tendency towards androgyny

• They are as well traditional and conservative (in learning the domain), as rebellious 

and iconoclastic (in altering the domain)

• They are passionate and objective at the same time

• Due to their openness they are often exposed to suffering and pain yet also a great 

deal of enjoyment

Efter Hans Henrik Knoop, DHL 1998
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kan overskue det. Kreativitet handler om at være længe nok 

i det kaotiske og komplekse rum til, at brikkerne så at sige 

falder på plads, og noget nyt opstår. De fleste mennesker 

panikker, tager en hurtig beslutning og skynder sig tilbage til 

det kendte og trygge univers. Du skal have en kæmpe indre 

motivation for at turde vove dig ud i det ukendte – og blive 

der  tilstrækkeligt længe. Ligesom du skal vove, at du måske 

ikke finder dine svar og løsninger. Det er jo muligt at gen-

nemføre en kreativ proces, uden at løsningen bliver kreativ i 

den forstand at tilføre verden noget helt nyt”, forklarer Silje 

Kamille Friis.

De modsatrettede sider

I et andet af Cikszentmihalyis studier interviewede han over 

100 forskellige kreative mennesker – fra kunstnere til Nobel-

pris modtagere. Han fandt, at deres fællestræk var evnen til 

at rumme en anden form for kompleksitet, nemlig modsatret-

tede kvaliteter i deres egen personlighed, og som de evnede 

at navigere imellem (se box side 9).

”Vi indeholder alle modsætninger, men de fleste af os vær-

disætter positivt den ene del af modsætningsforholdet og 

undertrykker dermed den anden del. I en kreativ  proces er det 

vigtigt ikke at identificere sig med en bestemt kvalitet eller i 

et bestemt mønster, for så har man ikke adgang til de andre. 

Hvis man fx hele tiden holder fast i at ville strukturere og plan-

lægge, har man ingen adgang til de mere intuitive sider af sig 

selv. Men hvis jeg i en eller anden udstrækning kan kombinere 

de to ”talenter”, kan jeg komme videre – og det kan man som 

sagt lære”, siger Silje Kamille Friis.

Silje Kamille Friis, cand.arch, industriel designer, PhD-stu-

derende på tredje år. Hun er den første designer i Danmark, 

der laver en ErhvervsPhD. PhD’en ”Concious design practice 

as a strategic tool”, er støttet af Videnskabsministeriet og 

forudsætter ansættelse i en privat virksomhed. Her skal dens 

resultater og forskning være direkte brugbar og profitabel for 

virksomheden samtidig med, at den skal have samme akade-

miske niveau som andre PhD’er.

Silje Kamille Friis er ansat i designvirksomheden e-types og 

tilknyttet Danmarks Pædagogiske Universitet. 

Hun har arbejdet for LEGO og på MIT Media Lab, Boston, 

ligesom hun har været konsulent for en række danske virk-

somheder bl.a. Novo Nordisk og Montana og undervist på 

designskoler og universiteter i Skandinavien.
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Kronprins Frederik overrakte 23. september INDEX: Award til 

de fem vindere, som juryen vurderede har forbedret livet inden 

for de seneste fem år. Kategorierne er Krop, Hjem, Arbejde, 

Leg og Fællesskaber. De fem vindere modtog foruden de 

100.000 euros hver, priser fra Royal Copenhagen og Georg 

Jensen. Ceremonien foregik på Københavns Rådhus.

Ophavsmanden til INDEX: 2005 er Johan Adam Linneballe, 

mDD MAA, president, CEO og adm. direktør for Scandinavian 

Branding. Det er Linneballes håb og ønske, at INDEX: vil være 

en international design begivenhed, der hvert fjerde år finder 

sted i København.

 

De fem vindere af INDEX: Award 2005 er:
 

Kategorien Krop: LifeStrawTM

Design af Torben Vestergaard Frandsen (Danmark), Rob 

Fleuren (Holland) og Moshe Frommer (Israel).

 

LifeStrawTM er et sugerør, der renser forurenet vand. Det 

kan bruges i et år og koster kun $3. Med LifeStrawTM kan 

man drikke rent vand af en beskidt vandpyt eller vandhul, og 

dermed skaffer man rent vand til befolkningen i den tredje 

verden. LifeStrawTM er et sikkert og brugervenligt værktøj, 

der forhindrer sygdomme, forårsaget af bakterier og vira. 

Det forebygger sygdomme som kolera, difteri, tyfus og diarré 

– sygdomme, der hvert år dræber millioner af mennesker.

 

INDEX: 2005 Awards

Kategorien Hjem: Softwall

Design af Stephanie Forsythe og Todd MacAllen, Canada

 

Gamle boliger er svære at ændre, men med Softwall er det 

muligt at lave nye rum. I den vestlige verden bor og arbejder 

mange i huse, som ofte er bygget for flere hundrede år siden. 

I modsætning til faste vægge og traditionelle rumopdelere 

giver Softwall ubegrænsede muligheder for ændring af form 

og rum. En sammenfoldet Softwall er let at transportere, og 

den kan opbevares og udvides op til 300 gange størrelsen. Det 

enestående design gør det muligt at skabe smukke, person-

lige rum. Softwall er lyddæmpende og kan både absorbere og 

frigive lys. Den er lavet af 100 % genanvendelige materialer, 

og kan hægtes sammen og formes, som man har lyst.

 

Kategorien Arbejde: Observatorio Iberoamericano para la 

Artesanía 

Design af Fundación Española para la Innovación de la 

Artesanía, Ministry for Industry, Tourism and Commerce, 

Spanien

 

La Fundación Española para la Innovación de la Artesanía har 

designet en fond, der arbejder med designstrategi, netværk 

og hjemmesider, der fokuserer på at forbedre livet for de mere 

end 40 millioner spansktalende kunsthåndværkere, der er 

truet af globaliseringen. Formålet er at forbedre kunsthånd-

værkernes netværk og derved optimere deres indtjeningsmu-

ligheder. Fonden samarbejder med kunsthåndværkerne om at 

finde nye designmetoder, dele informationer og databaser, 
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netværke, informere om teknologisk udvikling, design, pro-

duktudvikling, kvalitets- og produktsikring, samt om at sikrer 

adgang til nye markeder.

 

Kategorien Leg: Apple iTunes, iPod

Design af Apple Design Team, USA

 

iPod og Apples iTunes-software har revolutioneret den moder-

ne musikoplevelse. Med iPod kan musikfans have hele deres 

musiksamling med sig – overalt, døgnet rundt. Med 60 GB 

hukommelse kan iPod desuden bruges til lagring af musik, 

billeder og bøger samtidig. Desuden kan du lave radioudsen-

delser og få bedre undervisning. iTunes giver hurtig og enkel 

organisering af musikfiler og overførsel til iPod. Ved hjælp af 

Apples teknologi kan iTunes-brugere desuden dele musik med 

andre online. iTunes sikrer for første gang, at brugerne betaler 

musikerne for deres musik.

 

Kategorien Fælleskab: Siyathemba 

Design af Cameron Sinclair, USA

Somkhele, KwaZulu-Natal, Sydafrika har et af de højeste HIV/

AIDS dødstal i verden, Sydafrikas Medicinske Forskningsråd 

vurderer, at HIV/AIDS er ansvarlig for 42% af alle dødsfald i 

regionen. På trods af de forfærdelige tal er AIDSramte folk 

i området fortsat stemplet og behovet for ordentlige sund-

hedsfaciliteter og informations- og uddannelsessteder er 

stadig efterspurgte.

Ved at indlede Siyathemba konkurrencen i 2004 satte 

Architects for Humanity gang i en helt ny strategi, der skulle 

højne bevidstheden omkring sociale problemer hos arkitekter 

og designere fra hele verden. Desuden har det vindende fod-

boldprojekt gjort det muligt at skabe store livsforbedringer for 

de hjælpeløse og ufordelagtige grupper af unge.

Vinderne udstilles sammen med de 96 topnominerede 

designs på fem pladser ved Strøget – Rådhuspladsen, Nytorv, 

Højbro Plads, Metropladsen ved Magasin og Kongens Nytorv. 

Udstillingerne er udendørs og gratis og slutter 13. novem-

ber. 

www.index2005.dk

www.index2005.dk
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Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ)

Telefonen ringede: ”Hej, det er Steffen Schmelling”, lød en 

veloplagt stemme i røret: ”Kunne du ikke tænke dig at skrive 

en artikel til inform om montrér og opbevaring...?”

Montrér og opbevaring.......??!! 

Øh, jo, hm, interessant, javist.....

Men jeg må jo nok erkende, at mit syn på montrér – hvis jeg 

da i øvrigt nogen sinde har haft et sådant – har ændret sig. 

Montrér bliver aldrig det samme igen. Sådan er det. Alt bliver 

interessant, når et engageret menneske fortæller om det.

Udstilling med otte graders hældning

Den dybere årsag til opringningen fra Steffen Schmelling, 

industriel designer mDD, var, at Kunstindustrimuseet i år har 

modtaget Museumsprisen – specielt med henvisning til den 

nye porcelænssamling – designet af Steffen. De godt 3.000 

porcelænsgenstande har ikke været udstillet før. Nu står de i 

tre montrér med målene 7 m (længde), 2,5 m (højde) og 0,8 

m (bredde) – hvide rammer udstyret med glas for og bag, over 

og under, så publikum også kan se mærkerne i bunden af de 

forskellige genstande, de blanke endestykker, der lige hælder 

de der otte grader indad foroven og med et vandfald af lys, der 

vælder ned over de smukke og fragile genstande (foto s. 15).

Den tematisk opdelte udstilling fortæller om, hvordan det hvi-

de guld, som porcelænet også kaldes, er kommet til Europa, 

om fabrikker, glasurer, dekorationer og om kultur og historie. 

Ikke kun via de ny-designede montrér, men også i form af en 

række flittigt brugte databasestationer i lokalet, hvor man 

kan søge på alt tænkeligt inden for porcelænsgenren – et helt 

nyt formidlingsaspekt for muséet.

”Montrérne er meget fleksible, så man kan præsentere gen-

standene på mange forskellige måder – og selv den mest 

spinkle kustode kan qua et skjult skinnesystem åbne de 120 

kg tunge glaslåger og derefter omarrangere udstillingen. 

Sådan som montréne er designet, vil jeg nærmest kalde dem 

for ikke-montré”, fortæller Steffen Schmelling.

En fond har støttet etableringen af porcelænssamlingen, så 

de økonomiske rammer for realiseringen var opmuntrende.

”Det var jo fedt at kunne gå efter den optimale løsning, og 

jeg havde frie hænder. Det er til gengæld måske knap så fedt 

at få at vide: bare kør! Det kan være svært nok, når man har ti 

Montrér med spørgsmål 

En god montré aktiverer hvorfor-centret i hjernen og skærper  
smagsløgene til det egentlige, nemlig udstillingen

specifikke spor at gå efter. Jeg havde kun rummet og omkring 

30 m3 udstillingsplads”.

De første idéer var da også lidt vilde – to kopper indeni hinan-

den, som man kunne gå ind i, og hvor genstandene var udstil-

lede. Det viste sig dog, at realiseringen af den idé i forhold til 

rummet ville blive en meget hård logistisk nød at knække.

”Og så var jeg omkring det tidspunkt en tur i Japan, hvor jeg 

på en udstilling så sådan en kop, og så var den da for alvorlig 

død”, griner Steffen Schmelling.

Beyond storrage

”Ordet montré er ikke verdens mest sexede. Det rimer på 

store muséer, der udstiller støvede mumier – og ting, der 

har stået der for længe. Sådan lidt: når montrén er lukket, 

skal den aldrig åbnes igen. Når jeg fortæller, at jeg har lavet 

en montré, kan jeg jo nærmest mærke pulsen falde hos den 

anden...... Der skulle være et andet udtryk, et andet ord i ste-

det for ”montré”, men for det, som jeg designer, er det kun 

lykkedes at finde et dækkende udtryk på engelsk: beyond 

storrage”, siger Steffen og fortsætter:

Mother Computer
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”De primære og indiskutable krav til en montré er naturligvis 

sikkerhed og præsentation, fx glas og tyngde, og de må aldrig 

kompromitteres. De to elementer kan man så – på mere eller 

mindre spektakulær vis – rode rundt med. Hvis du kun forhol-

der dig til de to grundkrav, er opgaven løst, men den er ikke 

løst godt nok”.

”Hvis man entrerer med en designer, vil man noget mere med 

sin udstilling end bare et sted, hvor man viser nogle ting. 

Og der, hvor det bliver interessant, er, når man skal arbejde 

med de sekundære krav. Fx i forhold til porcelænssamlingen, 

har muséet ingen problemer med at få den gruppe af muse-

umsgæster, der specifikt interesserer sig for porcelæn, til at 

komme. Men vi skal jo gerne udvide den gruppe. Derfor skal 

en montré skærpe smagsløgene til det egentlige, nemlig 

udstillingen. Publikum skal stille det der lille spørgsmål ”hvad 

og hvorfor” – de skal undre sig lidt. Og der skal faktisk ikke så 

meget til – bare den der otte graders hældning på porcelæns-

montréne er nok til at folk lige stopper op. Hvorfor er de ende-

stykker ikke lige? Jeg tror, at når man aktiverer hvorfor-centret 

i hjernen, kigger man også anderledes på selve udstillingen. 

Det er altså ikke, fordi designeren skal realisere sig selv, når 

man tilføjer noget – mere eller mindre specielt til en montré 

– det er for at gøre folk nysgerrige”.

”Men det er da ikke bare let at finde det der ekstra element. 

Den kreative proces er hård – man skal faktisk tvinges til det, 

for i bund og grund er vi jo komfortsøgende og at være kreativ 

er udmattende”.

KimBox

Erik Mortensens guldfingerbøl

Pulsen skal lige stige

En anden slags montré og med et ganske anderledes bud-

get finder man i det Musiske Hus i Frederikshavn – Erik 

Mortensens guldfingerbøl.
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Porcelænssamlingen, 

Kunstindustrimuséet

”Det var en superenkel opgave – og også meget morsom. Jeg 

sad jo der i møde med de alvorlige kommunalfolk, og da de 

med pokerfjæs sagde, at jeg nok kunne lave en montré for 

10.000 kr. og så nogenlunde det samme for produktion, blev 

jeg bare helt paf og troede, at det var en joke. Det var det 

ikke. De mente virkelig, at så havde de sandelig haft ”æsel-

skindet” oppe”, griner Steffen Schmelling, som tog det som 

en udfordring.

Det blev til en 3,50 høj sag, der står og læner sig op ad vin-

duet, som en stiliseret synål. Der var alligevel ikke budget til 

at udforme montrén som en nål i toppen.........

”Den skaber også lidt undren. Hvorfor står den skævt? Mon 

den kan vælte? Er der noget oppe i den øverste halvdel? Man 

må gerne gøre folk lidt utrygge. Det skal ikke være for kom-

fortabelt. Pulsen skal lige stige en anelse. Men det er selvføl-

gelig en hårfin balance, og man skal kende forskellen på det 

spektakulære og det interessante. Det er jo ikke meningen 

at tage pusten hverken fra publikum eller fra udstillingen. Og 

hvis en montré er for speciel, fastholder man folk, så kommer 

de ikke videre, og det er jo meningen at frigøre interessen, 

lede den på vej”.

Du bliver ikke snydt

Steffen Schmelling har – også for Kunstindustrimuséet – 

designet KimBox (foto s. 14), som indeholder og transporterer 

ca. 60 designgenstande til skoler og gymnasier, når de skal 

lære om design. Der er tre lag i boxen inklusive grafik. 

”Kunstindustrimuséet forventede, at jeg kom med en eller 

anden traditionel fligthcase i alluminium, men formålet var 

jo at skærpe og fastholde interessen hos skolebørnene og de 

unge gymnasieelever – hvad er det for en ting, hvad er der i 

den? Designtime kan jo godt lugte lidt af fritime, så det gjaldt 

om at spille på deres banehalvdel og signalere, at det godt 

kunne betale sig at bruge lidt tid på det her, du bliver ikke 

snydt. Man må også gerne kræve lidt af folk – det må gerne 

være lidt mystisk”.

”De eneste, der virkelig hadede KimBox, var fragtfolkene...... 

den kunne jo ikke bare stables i kubikken, og hvordan skulle 

den lige håndteres. De blev så aggressive, at de smadrede 

flere lige i starten.”

KimBox turnerede rundt i otte til ti år fra Kunstindustrimuséet, 

hele tiden med ventelister. Nu er distributionen overgået til 

det amtslige plan.

Startede med en mother-computer

Steffen Schmellings vej til montrénes verden startede faktisk 

på Kunstindustrimuséet, der for år tilbage havde udstillingen 

”En tro kopi”.

”Man skulle vælge en ting fra samlingen og så fortolke den. 

Jeg valgte et gammelt chartol – et opbevaringsmøbel – og 

lavede så en vision over computeren, som er moderne tiders 

opbevaring (foto s. 13). Den forestiller en cirka en meter høj 

mother-computer med en skærm, der folder sig op som en 

vinge, et printerdyr samt en baby-bite med opgradering og 

ekstra ram. Det var så tilpas syret, så jeg derefter fik lov til at 

lave muséets fire rum store DesignStudio i 1997 – og nu er 

en slags hus-designer”.

www.schmelling.dk

www.schmelling.dk


Det multidisciplinære designernetværk DOT, Designers of 

Today, som består af 25 designere, har for hver af netværkets 

medlemmer doneret to ugentlige professionelle timer over 

otte måneder til UNICEF. Dette gjort ud fra ønsket om at 

”improve life”. I november afleverer DOT de tre projekter, som 

er resultatet af deres arbejde, til organisationen.

Showroom. UNICEF har et showroom i forbindelse med deres 

internationale lager i Nordre Frihavn i København. Dette 

showroom har DOT – i form af et skitseforslag – re-designet 

til en mere indbydende form. Den røde tråd i rundvisningen i 

showroomet er, at UNICEF bevæger, UNICEF moves UNICEF 

er i konkurrence med andre nødhjælpsorganisationer, og det 

er derfor nødvendigt på den bedst mulige måde at formidle, 

hvad UNICEF kan og gør overalt på jorden. Det gøres gen-

nem de forskellige ”moves”, som udstillingen er bygget op 

omkring, fx Contact, der indeholder information om nuvæ-

rende projekter, hvor UNICEF arbejder i verden, hvor mange 

der arbejder for organisationen mv., Recieving, der fortæller 

om logistikken i form af pengenes vej, hvordan varerne kom-

mer frem, lister over donorer og leverandører og Commitment, 

som bl.a. omfatter oplysninger om ansatte og frivillige og 

UNICEFs fleksibilitet – alle ”moves” fortælles via case-stor-

ies og grafik af de mange facts. Elementerne er mobile, da  

showroomet er placeret i et sikringsrum og derfor hurtigt skal 

kunne tømmes. De mobile elementer gør det også muligt for 

UNICEF at flytte rundt på udstillingen.

Designprojekter klar til UNICEF

Inform/8-05/Side 16



Inform/8-05/Side 17

Kits. UNICEF har en lang række kits, som er sammensat til 

forskellige formål, bl.a. til 50 fødsler, forebyggelse af HIV og 

vaccine til 10.000 mennesker. DOT har designet forslag til, 

hvordan disse kits kan præsenteres – både i form displays hos 

UNICEF og mapper, som de besøgende kan tage med hjem til 

deres beslutningstagere i de respektive lande.

Vikarspil. 40 – 45 procent af de besøgende hos UNICEF er 

skoleklasser, derfor har DOT designet vikarspillet, som de 

kan få med hjem. Spillet handler om organisationen og om 

Børnekonventionen og er i stil med Trivial Pursuit.

 

De tre projekt er er ikke materialiseret endnu, men arbejdet 

med at skaffe sponsorer – både blandt UNICEFS faste støtter 

og en række potentielle – er i gang.

På den nyligt overståede verdensdesignkongres, era05, i 

København i slutningen af september holdt DOT oplæg om 

deres projekt, ligesom netværket også er blevet kontaktet af 

Coloplast for et eventuelt samarbejde.
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Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ)

Hvad nu hvis boligmarkedet ikke tilfredsstiller en stigende 

gruppe mennesker? Hvad nu hvis byens faciliteter lå uden for 

din hoveddør på 5. sal? Hvad nu hvis du kunne folde børne-

værelset sammen?

Væggen i hjørnet hos KHRAS arkitekter i Virum, hvor tegne-

stuen Force4 holder til, er fyldt med spørgsmål.

Hver gang Force4 begynder et udviklingsprojekt, forholder 

tegnestuen sig ganske åbent til det enkelte projekt – det ene-

ste, der har en første prioritet er, at der skal være et ”indhold 

med varemærke”, som der står på deres hjemmeside.

”Det betyder, at vores aftryk i form af nogle visioner skal 

være til stede i projektet”, siger Maja Asaa, designer mDD. 

”Aftrykket er ikke nødvendigvis formmæssigt eller æstetisk, 

men noget der har med indholdet at gøre. Vores projekter 

starter ikke med det ydre, med designet, men med et afsæt 

i visioner om enten et menneskeligt, socialt, samfundsmæs-

sigt eller bæredygtigt element – der skal være et eller andet 

engagerende indhold på et udviklende plan til stede”.

Designopfattelse har flyttet sig

Force4 består af de to designere Maja Asaa og Christian 

Dalsdorf samt de to arkitekter Mikala Holme Samsøe og 

Andreas Lauesen. De fire mødte hinanden, da de gik på 

henholdsvis Danmarks Designskole og Kunstakademiets 

Arkitektskole og i 2001 blev ”tvunget” sammen i forbindelse 

med prisopgaven ”Fremtidens bolig”, udskrevet af SBI, der 

resulterede i boligprojektet Boase (fire mere var med i pro-

jektet: Susanne Skov og Signe Søes Petersen, arkitektskolen, 

samt Jens-Christian Carlsson og Liv Løvetand Hansen, design-

skolen).

”Mit fokus har helt bestemt flyttet sig, mens jeg gik på 

designskolen – fra udformningen af det konkrete objekt og 

til konsekvensen af design, den påvirkning, som design kan 

have på sine omgivelser. Og man kan jo roligt sige, at boliger 

har enorm effekt på vores liv, personligt, miljø- og samfunds-

mæssigt, fra den lille til den store skala”.

Samling på et overordnet plan

I starten var det en kæmpeudfordring for designerne og arki-

tekterne at arbejde sammen om Boase og også, da de havde 

etableret Force4. 

Huse med indhold

Force4’s bolig-projekter tager ikke udgangspunkt i det ydre, men har 
afsæt i tegnestuens visioner om indhold med varemærke.

”Vi talte bare totalt forskellige sprog, og det har været nød-

vendigt for os at udvikle et fælles for at undgå de mange mis-

forståelser. Forskellighederne udspringer af, at arkitekterne er 

funderede i et konkret udgangspunkt. Hvorimod designerne 

har en tendens til at bevæge sig på et mere visionært plan”, 

forklarer Maja Asaa.

”Men samarbejdet giver også en god dynamik og ikke mindst 

helhed i vores projekter. Vi kan ikke bare køre ud af en 

bestemt tangent, fordi vi er så forskellige – ikke kun fagligt, 

men også personligt. Vi samles på et overordnet plan, hvor 

vi har en fælles tilslutning til idéerne, historien og konceptet. 

Hvordan det så formmæssigt og på andre måder udarter sig 

kan være forskelligt. Det skal bare hele tiden relatere sig til 

vores fælles idé og udgangspunkt. På den måde kan hver af 

os også bedre acceptere, hvis et konkret element i projektet 

bliver, som man ikke selv ville have valgt det”.

Det, de siger, og det, de gør

Et af Force4’s fokusområder er at udvikle og nyfortolke boli-

gen. Lige nu er tegnestuen i gang med et forslag til et idéka-

talog omkring netværksboliger, der handler om at tilgodese 

de nye familiers behov for sociale muligheder i forbindelse 

med boligen (eneforældre, deleforældre, singler mv.). Med 

udgangspunkt i netværksboliger fortæller Maja Asaa om 

Force4’s arbejdsmetoder:

”I forbindelse med dette projekt valgte vi at arbejde sammen 

med to etnologer og to psykologer. Det kan være vanskeligt at 

identificere folks reelle behov, fordi der meget ofte er forskel 

på, hvad folk siger og dét, de reelt vil gøre og også omvendt, 

dét, de gerne vil gøre, og så det, de siger. De forhold har psy-

kologer og etnologer ekspertise i at se bag om og fortolke. 

De kan via kvalitative interviews og associationsspil uddrage 

essensen af brugeres og potentielle brugeres forestillinger, 

fordomme og barrierer og på den måde beskrive deres reelle 

behov samt fortolke dem”. 

”Vores rolle var at registrere de rumlige forhold – bl.a. at 

iagttage brugernes adfærd, registrere og fotografere, hvor-

dan rummene i eksisterende boligfællesskaber blev brugt, 

hvordan hang det sociale sammen med den faktiske brug af 

rummene”.

”Interviews og de rumlige undersøgelser samlede vi til et 

fundament, hvorfra vi fortolkede de sociale behov samt de 

rumlige og visuelle idéer. De blev vist til brugerne, der så 

yderligere fik lukket op for deres forestillinger. ”Problemet” 

med at spørge brugerne om deres behov er jo altid, at de kan 
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have svært ved at gå ud over det, de kender, men der kan vi jo 

skubbe dem lidt længere med tegninger og modeller”.

Ændringer afspejler sig ikke i boligen

De boliger, som Force4 sidder og udvikler på baggrund af de 

nye familiemønstre og livsformer, burde ret beset allerede 

være på markedet i stor stil, men stadig bygger man til den 

traditionelle kernefamilie, selvom familien som sådan har 

undergået væsentlige forandringer. Boligudbuddet vil måske 

altid halte de der 20 år bagefter?

”Det tager rigtig lang tid at ændre vaner og mønstre og før 

mentale og samfundsmæssige forandringer forplanter sig i 

det fysiske”, mener Maja Asaa. ”Men der er jo fokus på det. 

Sidste år afholdt Akademisk Arkitektforening fx en konfe-

rence, der netop stillede spørgsmålet om disse ændringer, og 

hvilke svar arkitekterne har på dem. Men jeg tror nu også, at 

mange vil blive ved med at bo traditionelt, selvom deres bolig 

egentlig ikke stemmer overens med deres faktiske livssitua-

tion. De fleste mennesker vælger nemlig bolig på det liv, de 

drømmer om – og det er stadig den traditionelle kernefamilie, 

på trods af, at vi bliver skilt gang på gang, børnene splittes 

op og så videre”. 

Boase som generator

Udover at arbejde med boligrelaterede projekter, arbejder 

Force4 også med mange andre typer af projekter – både 

mere traditionelle opgaver, byplanudvikling, idéoplæg og fore-

læsninger om deres projekter og arbejdsmetoder. Derudover 

deltager de fire designere og arkitekter i brainstormprocesser 

og som sparringpartnere for andre firmaer.

”Vi er glade for den store og positive opmærksomhed om 

Boase-projektet, som er helt tilbage fra 2001, og som bl.a. 

også ligger til grund for at vi i år fik Henning Larsens legat. 

Projektet er jo generatoren for vores tegnestuefællesskab og 

har været med til at udvikle andre projekter og definere det 

indholdsmæssige værdisæt der stadig er vores varemærke”, 

siger Maja Asaa.

Force4

Tegnestuen består af designerne Maja Asaa mDD, og Christian 

Dalsdorf samt arkitekterne Andreas Lauesen MAA og Mikala 

Holme Samsøe MAA – derudover to praktikanter.

Projekter

Boase. Et supplement til eksisterende boformer. Ved at for-

vandle forurenet areal i byen til et beboeligt grønt område, 

indtager bebyggelsen utilgængelige områder.

Beregnet på mennesker, der lever et liv med skiftende rela-

tioner til arbejde, sted og privatliv. Et tilbud til en bestemt 

livssituation, som kan være gældende for alle mennesker.

Netværksboligen. Et udviklingsprojekt, der handler om at 

nytænke den fællesskabsorienterede bolig, på baggrund af 

nye segmenters behov for sociale muligheder i boligen. 

Projektets arkitektoniske idéer udspringer af en tværfaglig 

brugerbaseret analyse foretaget i samarbejde med etnologer 

og psykologer.

Fremtidens handicapbolig. Projektforslag til fremtidens han-

dicapboliger med fokus på at indarbejde højteknologi, sociale 

og fysiske behov til et identitetsstærkt arkitektonisk udtryk.

Facader til Kanalhusene i Sluseholmen. To facader til kaj-

huse, otte facader til kanalhuse.

Boase vision

Fremtidens handicapbolig 
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NyLisby. Design af et nyt byområde i Lisbjerg nord for Århus. 

Formålet var at udvikle en overordnet strukturel og arkitekto-

nisk plan i en kombination, der implementerer bæredygtige 

løsninger.

Grindsted. Projektet tager afsæt i byens eksisterende styr-

ker og potentialer og bruger dem som afsæt til en fremtidig 

byudvikling, der kan synliggøre Grindsted endnu mere i lokal-

området.

Brøndby. Projektet var et idékatalog, der havde til formål at 

renovere en industriel erhvervspark. Målet var at illustrere nye 

muligheder i området i form af en blanding af bolig og erhverv 

– med udgangspunkt i den industrielle identitet

Kristian Passage. Idéen var at skabe et gaderum, der kom-

binerer de kvaliteter, der er i byen og på landet – og som 

imødekommer både unge og ældre mennesker.

Farmspotting – idékatalog. Idékataloget peger på et utal af 

nye anvendelsesformer i nedlagte landbrug- og fortæller om 

et stort potentiale for at tiltrække nye interessenter, både 

i forhold til alder, behov, baggrund og uddannelse. Idéerne 

omfatter flergenerationsbolig, erhverv, refugium, samlings-

punkt mv.

Netværksboligens segment

Bokuhimum. Konkurrenceforslag til Bornholms Kulturhisto-

riske Museum.

Arbejdsmetode

1. ”Sumpen” – den undersøgende fase. Opgaven bliver kort-

lagt. En bred viden om opgavens emne indsamles, mulige 

interessenter identificeres og eksperter inddrages for at sikre 

afdækningen af opgavens potentiale. ”Sumpen” danner et 

fælles fundament for udviklingen af projektet.

2. ”Drømmen” – det klare fælles mål skabes – og helheden 

stykkes sammen af fragmenter fra første fase til et menings-

fuldt koncept. Arbejdet veksler mellem fælles og individuelt 

arbejde.

3. ”Raffinaderiet”. I sidste fase gennemarbejdes projektet 

med henblik på en realisering. 

Force4 forsøger i hvert projekt at fastholde arbejdsmetoden. 

De kan ikke, som da de var studerende, bruge oceaner af tid, 

men er nødt til at uddele opgaverne, hvilket gør det vigtigt 

at have en fælles proces at holde fast i – en sikkerhed for, at 

deres aftalte niveau holdes.

www.force4.dk

Fremtidens handicapbolig 

www.force4.dk


Inform/8-05/Side 22

Noter | Annoncer

Rådgiverprisen 2005
Dansk Handel & Service afholder Rådgiverdag den 31. oktober, 

hvor blandt andet årets rådgiverpris uddeles.

Danske Designere er medlem af Dansk Handel & Service, hvor-

for vore medlemmer kan være med til at bestemme, hvilket 

firma, der kan gøre sig fortjent til prisen

Prisen gives til en virksomhed fra en af følgende brancher: 

Revision, management og HR, advokater, reklame, PR, design, 

ingeniører eller IT.

Temaet for dette års rådgiverpris er Rådgiverbranchens mulig-

heder, forpligtelser og ansvar samt fremtidens marked.

Man kan ikke indstille sin egen virksomhed.

Du kan hente indstillingsskema her: www.dhs.dk. Deadline er 

15. oktober. 

Besøg hos Fredericia Furniture A/S
Træets Arbejdsgiverforenings Designklub inviterer til møde 

hos Fredericia Furniture den 13. oktober kl. 14 – 18 på adres-

sen Treldevej 183 i Fredericia. 

Direktør Thomas Graversen viser rundt og fortæller, hvordan 

virksomheden arbejder med design. Derudover er der oplæg af 

René Hougaard og Jens Hornbak, DNMARK: Skal vi altid tænke 

i firkanter? samt et oplæg af Lasse Hald, Carl Bro: Et entydigt 

formsprog understøtter funktionen.

Tilmelding senest 7. oktober hos Bente Bollerup, bho@di.dk. 

Deltagelse er gratis.

Dansk Innovations- & Designpris 2005
Prisen er indstiftet af Innovation Horsens og ID-Forum og 

gives for den bedste kombination af idérigdom, nytænkning 

og godt design. Prisen gives til den danske virksomhed / 

designvirksomhed, som har forenet den innovative, geniale idé 

med designelementer som æstetik, funktion og bæredygtig-

hed. Deadline er 17. oktober. Mere info: www.innodesignpris.

dk.

Re-design af Sveriges designorganisation
Stiftelsen Svensk Industridesign har skiftet navn til 

Sverigesdesigner og åbner dermed for optagelse af også 

grafiske designere, modedesignere og tekstildesignere. 

Organisationens mål er at være platformen og samlingsstedet 

for alle områder inden for design.

Innovationcharter for Danmark
Innovationsrådet har barslet med et Innovationcharter for 

Danmark. Hvis bare nogle af rådets anbefalinger bliver taget 

alvorligt af de politiske beslutningstagere, erhvervslivet, 

uddannelserne og organisationerne, går bl.a. designbranchen 

lyse tider i møde. Essensen af Innovationsrådets anbefalinger 

ligger helt på linjen med, hvad Danske Designere mener, og 

som foreningen gang på gang fremfører i pressen og ved 

enhver given lejlighed i øvrigt.

Rådet har ti bullit points, som på mange måder rammer lige 

ind i de designfaglige kompetencer: Dyrk det originale, Gør 

viden om brugerne til en dansk styrke, Udnyt værdier som 

kilde til nytænkning, Giv mere plads til de originale typer, Sats 

på innovationskompetencer og tryghed, Tænk mere globalt, 

Brug fejlene konstruktivt, Riv det gamle ned, Skab radikale 

fornyelser, Køb mere fra nye virksomheder.

Du kan downloade Innovationcharter for Danmark og læse 

uddybningen af anbefalingerne her: www.innovationsraadet.dk 

– klik i menuen til højre på Links / dokumenter.

Innovationsrådet er et bredt og internationalt sammensat 

netværk af nytænkere, der skal identificere Danmarks mulig-

heder i det globale videnssamfund. Innovationsrådet vil blandt 

andet give konkrete bud på, hvordan Danmark kan udvikle 

nye vidensmiljøer og industrier, der kan sikre, at fremtidens 

arbejdspladser også flytter til Danmark.

Innovationsrådets opgave er at bidrage til, at Danmark inden 

for det næste tiår udvikler sig til et af verdens mest innovative 

samfund. Det er også den målsætning, regeringen har udfor-

met, og som Innovationsrådet slutter op om.

Innovationsrådet udgøres af et bredt partnerskab imellem de 

vigtigste sektorer i samfundet. I et samarbejde mellem det 

private erhvervsliv, uddannelse og forskning og offentlige 

myndigheder arbejder Innovationsrådet på at udvikle en fælles 

vinderstrategi og inspirere til udvikling af eksisterende og nye 

virksomheder og vidensmiljøer i verdensklasse.

200 mennesker er medlemmer af Innovationsrådets netværk: 

InnovationLab, der mødes fire gange årligt.

Ydermere er 200 mennesker involveret i Innovationsrådets 

mange øvrige aktiviteter, fx:

• Regionale innovationsråd

• Fremtidens milliardindustrier

•  Innovationsgrupper

• InnovationAlliance

I alt er 400 mennesker involveret i Innovationsrådet over hele 

Danmark.

www.dhs.dk
mailto:bho@di.dk
www.innodesignpris.dk
www.innodesignpris.dk
www.innovationsraadet.dk
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Link-UP Showcase Copenhagen
Modeller, plancher, grafik, typografi, tøj, produkter...

Link UP gør hele byen til udstillingsmontre, når netværket fra 

23.09 til 23.10 viser, hvad der sker netop nu blandt unge arki-

tekter og designere i Danmark. Udstillingen og det tilhørende 

katalog bliver en enestående guide til undergrunden i dansk 

arkitektur og design, som vil føre fra de etablerede udstil-

lingssteder til tekstildesigneres egne butikker, tegnestuers 

vinduer og lokaler hos designbaserede forretningsdrivende 

over hele København.

UDSTILLERE  UDSTILLINGSSTED

Remove 

feat. Link UP Gefärhlich

PLEKS & Typisk The Laundromat Café

revK Lubine

EFFEKT Prins Ib

Designduon

FRIDGEIRSDOTTIR_KUNNOS  Groz-Markus

KLAR Casalinga

Dagmar Radmacher Dirtyfinegenerals

BAM/123 Dullen&Dykens

Gopingpong Hotel Skt. Petri

dandruff WoodWood

Prins Ib Goodmorning Technology

Copenhagen Office L. Chr. Andersen

+Laboratorium Stilleben

Atmosphere Cph Könrøg

Mikael Plougstrup 

NielsenKarin Lund Danhostel Cph City

Anna Gulmann Normand&Lundquist

Lone Engelund

Tina Marie Bentsen +Laboratorium

Copenhagen I dandruff

Christina Hanquist Maur

Sidsel Kjøller Damkjær 54

Elkjær+Ebbeskov Arkitekter In Her Closet

Laura Stamer ISimperiet

Midlertidig Afbrydelse 

// Lone Engelund & Tina 

Marie Bentsen

Udstillingssted: 

+Laboratorium, 

Istedgade 92

Tagvej // Klar Arkitekter

Udstillingssted: Casalinga, 

Ryesgade 5

www.linkup-cph.dk

Volume // Sidsel Kjøller 

Damkjær

Udstillingssted: 54/

Gudlaug_Fridgeirsduttir, 

Dybbølsgade 54

Vaner // Pleks & Typisk

Udstillingssted: The Laundromat Café, Elmegade 15

www.linkup-cph.dk
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Indretningsarkitekt til Interstudio

Interstudio søger erfaren indretningsarkitekt til  

Boffi køkken og bad.

Du er erfaren pc bruger/AutoCad eller VectorWorks.

Ansøgning sendes hurtigst muligt til:

Interstudio

Gammel Køge landevej 22

2500 Valby

att: Kåre Haslund

Kontakt indretningsarkitekt Peter Lerke-Moller for  

nærmere oplysninger

tlf. 3526 3100 eller plm@interstudio.dk

Nye designere sommer 2005
I forrige nummer af inform bragte vi en liste over medlem-

mer af Danske Designere, der har taget afgang her i som-

mer. Her er nogle flere. Hvis du mangler et navn på listen 

(dig selv, måske) er det fordi, vi ikke har fået meddelelse 

om din afgang.

Tekstildesigner Iben Grenander Vestergaard

Danmarks Designskole. 

Afgangsopgave: I am who I choose to be. Seks forskellige 

beklædningstekstiler, som hver fortæller en historie og 

sammen danner en helhed.

Tekstildesigner Laura Terkildsen

Danmarks Designskole. 

Afgangsopgave: Fits general – Knit that fit. Tøj i strik, der 

passer til kroppen og ikke omvendt – en syntese af funk-

tion og dekoration.

Produktdesigner Mikkel Bo Schmidt

Arkitektur&Design, Aalborg Universitet

Industriel designer Mette Østberg

Arkitektskolen Aarhus.

Afgangsprojekt: ”Balance” er designet ud fra ideen om at 

skabe et afslapningsmøbel, som styrker balancecenteret. 

Dette er gjort ved at lave en hybrid mellem gyngestolen og 

chaiselongen.

Danske Designere ønsker tillykke!

Afgangsprojekter kan ses her: 

www.creativebank.dk – Danmarks Designskole

www.afgang2005.dk – Designskolen Kolding

Studerende

Lea-Mi Engholm

Immanuelsvej 2

6000 Kolding

T: 6590 6864

E: leamiengholm@hotmail.

com

Rumdesigner

Lisa Grønning Andersen

Birkedommervej 16, 2.tv.

2400 København NV

T: 2298 0150

E: lisa.g@jubii.dk

Produktudvikler

Stefan Froholdt

Sønderbro 29, 2.tv.

9000 Aalborg

T: 4052 9943

E: stefaj@frogstars.dk

Studerende

Marie With Bøje

St. St. Blichers Gade 1, 2.

8000 Århus C

T: 8616 1697

E: 6569@aarch.stud.dk

Indretningsdesigner

Karin Tjerrild Lund

Maltegaardsvej 8

2820 Gentofte

T: 3965 5066

E: maltegaardsvej@lund. 

mail.dk

Industriel designer

Line Bennick Jeppesen

Stejlbjergvej 35, 1.

6000 Kolding

T: 2618 0875

E: li_bj_dk@hotmail.com

Studerende

Iben Schær-Jacobsen

Østerbrogade 88 B, 3.tv.

2100 København Ø

T: 6093 4211

E: ibensj@hotmail.com

Industriel designer

Susanne Agerbo

AM PM Aps

Stemannsgade 9 C

8900 Randers

T: 8640 9990

E: sa@am-pm.dk

Studerende

Astrid Nørgaard Ladefoged

Herningvej 1, 3.11

8000 Århus C

T: 2880 0068

E: astridladefoged@hotmail.

com

Nye medlemmer

mailto:plm@interstudio.dk
www.creativebank.dk
www.afgang2005.dk
mailto:leamiengholm@hotmail.com
mailto:leamiengholm@hotmail.com
mailto:leamiengholm@hotmail.com
mailto:lisa.g@jubii.dk
mailto:stefaj@frogstars.dk
mailto:6569@aarch.stud.dk
mailto:maltegaardsvej@lund.mail.dk
mailto:maltegaardsvej@lund.mail.dk
mailto:li_bj_dk@hotmail.com
mailto:ibensj@hotmail.com
mailto:sa@am-pm.dk
mailto:astridladefoged@hotmail.com
mailto:astridladefoged@hotmail.com
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Arrangementer Øst

Alle arrangemanter foregår hos Danske Designere, Frederiks-

berggade 26, 1459 København K.

Tilmelding til alle arrangementer: 

design@danishdesigners.com eller 3313 7230.

25. oktober kl. 18 – 20

En aften om lys

Aktivitetsudvalg Øst har planlagt arrangementet i samarbejde 

med Lysteknisk Selskab.

Lysdioder vil i løbet af ganske få år revolutionere hele belys-

ningsområdet. Lysdioder er en helt ny type lyskilde, der på 

næsten alle områder er vidt forskellige fra de glødepærer, 

halogenpærer og lysstofrør, vi kender i dag. Lysdioderne har 

en betydeligt længere levetid, de er små, og så er de væsent-

ligt mere robuste end de lyskilder, vi kender.

Lys og stemninger ved arkitekt Dorte Gram Lysteknisk 

Selskab.

Hvad kan Lysdioder?  ved produktchef Jørn Brinkmann Osram 

A/S. 

Lampedesign med dioder ved ung designer, der har designet 

flere spændende lamper blandt andet med dioder.

Tilmelding senest 18. oktober.

Tirsdagsrække om kreativitet

Aktivitetsudvalg øst har samlet tre spændende foredragshol-

dere til en kompakt novemberrække om kreativitet. Kreativitet 

er vel et af de væsentlige omdrejningspunkter, der samler 

vores forening. Men hvad er kreativitet, hvordan kan man 

arbejde med den, hvordan kan man fremme den?

Vi har spurgt tre vidt forskellige steder og glæder os til at få 

tre inspirerende svar.

8. november kl. 18 – 20

Hvor kommer idéerne fra?

Der er ingen tvivl om, at kreativitet er en af hjernens mest 

avancerede funktioner og samtidig en af dem, vi ved mindst 

om. Men alligevel er der så småt begyndt at dukke svar op på 

nogle af de spørgsmål, som knytter sig til kreativitet i forhold 

til hjernen: Hvornår er vi mest kreative og hvorfor? Hvordan 

opstår nye idéer i hjernen, og hvordan hjælper vi denne proces 

på vej? Hvordan bidrager nye ideer og nye tanker til at ændre 

den måde, vi opfatter verden på?

Medlemsarrangementer Danske Designere

Om foredragsholderen:

Thomas Raab  er uddannet magisterkonferens i litteratur-

videnskab fra Københavns Universitet og har i de seneste 

år fortrinsvis beskæftiget sig med, hvordan den moderne 

hjerneforskning kan anvendes til at belyse problemstillinger 

inden for de traditionelle humanistiske og æstetiske fag. I den 

forbindelse har han gennem flere år samarbejdet med Peter 

Lund Madsen om formidling af hjerneforskning.

Tilmelding senest 1. november. 

15. november kl. 18 – 20

Sæt dig på en anden stol

Hvad sker der, når embedsmændene i Økonomi- og Erhvervs-

ministeriet holder brainstorm i den runde tænketank? Hvad 

bliver bestyrelsen enige om, når den er kravlet ind i det intime 

mødelokale i Idéhuset Momentum? Og hvilke resultater kom-

mer der ud af et møde under åben himmel i et lyseblåt tårn? 

Få svar på disse spørgsmål og meget mere i Bosch & Fjords 

foredrag om innovation og kunst.

Om foredragsholderne:

Bosch & Fjord, alias kunstnerne Rosan Bosch og Rune 

Fjord, har delt faglige visioner siden 2001 og skabt krea-

tive miljøer til innovation på arbejdspladser som Coloplast, 

MindLab i Økonomi- og Erhvervsministeriet og Momentum 

– Nordsjællands Idéhus. Derudover står duoen bag udstil-

linger, bog- og debatprojekter og rådgiver virksomheder og 

organisationer omkring identitet og nytænkning. En af deres 

primære målsætninger er at gøre kunst til en naturlig del af 

vores hverdag.

Tilmelding senest 8. november. 

mailto:design@danishdesigners.com
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22. november kl. 18 – 20

Mentale strategier for kreativitet

Kolja Rieffestahl beskæftiger sig med den psykologiske del af 

det, vi gør, når vi mennesker “præsterer”, det være sig inden 

for sport, coaching, kreativitet, kommunikation, ledelse osv. 

Hvad er kernen i vores mønstre, når vi præsterer inden for 

design, arkitektur osv. – det er hvad, Kolja vil give inspiration 

til denne aften. Det bliver en tur rundt i hjernens krinkelkroge, 

og du kommer på besøg i dine egne overbevisninger og men-

tale strategier omkring kreativitet.

Om foredragsholderen:

Kolja Rieffestahl er certificeret NLP trainer efter en karriere i

vinbranchen, bla. fem år som direktør for en virksomhed i 

Frankrig. Siden har Kolja opbygget sin egen virksomhed i 

Danmark. Kolja beskæftiger sig med: Coaching af elitesports-

folk og teams, organisationsudvikling baseret på viden om 

kulturer og værdier, undervisning og uddannelse i erhvervs-

NLP, uddannelse af NLP-practitioners i det offentlige og 

erhvervslivet.

Tilmelding senest 15. november. 

Udover det er der følgende på programmet:

3. november  kl. 17 – ca. 19 

Medlemsmøde – Hvor skal vi hen?

Hvert efterår har vi to faste medlemsmøder på kalenderen: 

halvårsmødet med dertil hørende regnskab og status på 

foreningen samt mødet for nye medlemmer / de, der føler 

sig nye.

Vi har i år fusioneret de to medlemsmøder, fordi vi gerne 

– både med nye og gamle medlemmer – vil diskutere og have 

jeres input til det kommende års vigtige arbejde, der er lagt 

ud i tre nye udvalg.

Arbejdet vil have stor betydning for fremtiden, og hvilken 

slags forening vi ønsker, at Danske Designere skal udvikle sig 

til – en diskussion, som netop også kan være en udmærket 

introduktion til foreningen som sådan.

Tilmelding senest  27. oktober.

Arbejdet i de tre nye udvalg, som vi gerne vil diskutere med 

dig, er dette:

1. Behandling af optagelsesgrundlag, -kriterier og – proce-

durer. Designbegrebet og dermed forståelsen af, hvem 

der repræsenterer designfaglig kompetence og professio-

nalisme udvikler sig.  Derfor er der hårdt brug for at kigge 

grundigt på de kriterier og procedurer, der ligger til grund 

for optagelse i foreningen. Hvor smal / bred tør / skal 

foreningen være? Skal vi droppe den automatiske opta-

gelse, når man er uddannet fra bestemte skoler? Skal 

alle uden undtagelse godkendes af optagelsesudvalget 

og efter hvilke kriterier? Skal foreningen udvikle sig til en 

brancheorganisation med firma-medlemskab – i stedet 

for, som nu, at bestå af personlige medlemskaber? Det 

er bare nogle af de spørgsmål, der rejser sig.

2. Revision af etiske og kollegiale regler. Gennem en årræk-

ke har foreningen været underlagt nogle internationale 

etiske og kollegiale regler – kan læses på www.mdd.dk, 

klik på Håndbogen. Udgangspunktet for en revision af 

disse regler er et udspil fra netværket DOT – Designers of 

Today – som bl.a.  indeholder etiske regler om bæredyg-

tighed, mentorship og coaching af nye designere.

3. Revision af kontrakter. De eksisterende kontrakter i 

Håndbogen (se den på www.mdd.dk), skal revideres. 

Nogle er forældede og nye kontrakttyper skal til – bl.a. er 

der behov for et sæt kontrakter, der regulerer samarbejde 

mellem designere både på projektbasis og i længereva-

rende samarbejder. 

Du kan læse kommissorier på de tre udvalg samt DOT’s for-

slag til nye etiske regler her www.mdd.dk - klik på Udvalg / 

kommissorier 2005 / 2006.

Åbent hus 

Sekretariatet holder åbent hus den sidste fredag i hver måned 

fra kl. 15 til kl. 17. Vi byder på lidt snacks, vin, øl og vand. Kom 

forbi 28. oktober og tag gerne et ikke-medlem med. Forøvrigt 

råder foreningen over diverse bøger og internationale design-

magasiner, som du er meget velkommen til at kigge i.

Tilmelding er ikke nødvendig.

www.mdd.dk
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Arrangementer Vest

Tilmelding til begge arrangementer:

design@danishdesigners.com eller 3313 7230.

Aktivitetsudvalg Vest har planlagt disse arrangementer:

24. november, kl. 17.30 – ca. 21.30

LYNfabrikken, Vestergade 49 B, Århus. 

17.30 – 18.00: Præsentation af LYNfabrikken. Fabrikken har 

eksisteret siden 2002 og har det formål at styrke kendskabet 

til design og kunsthåndværk, samt skabe bedre vækstbetin-

gelser for designere og kunsthåndværkere. LYNfabrikken har 

værkstedsfaciliteter, kaffebar og butik samt en stor kommu-

nikationsafdeling, der arbejder med undervisning, foredrag, 

web, markeder, messer mm.

18.00 – 19.15: Anne Stelzner har lavet konferens-specialet 

”Crossover” om krydsfeltet mellem design og kunst. Hun 

tager udgangspunkt i Droog design og perspektiverer både 

bagud og forud.

”Rotten ser ud mod læseren. Den er tilfreds. Den har lige 

færdiggjort et stykke design. Ikke et hvilket som helst stykke 

design. Et meget konceptuelt, radikalt og eksperimenterende 

design. Et tapet med ”gnavede” huller i. Rotten har været 

en del af en designskabelse, og designerens andel er blevet 

udtænkningen af konceptet. Hvorvidt tapetet fungerer er 

underordnet.” Citat fra indledningen til Anne Stelzners kon-

ferens.

20.00 – 21.15: Danske Designere. Hvordan arbejder din for-

ening for dig? Hvad ”kan” dit medlemskab? Hvad er forenin-

gens rolle her og nu og i morgen? Næstformand Pernille 

Palsbro, bestyrelsesmedlemmerne Birgit Egebak, Jesper Mørch 

og Kirstine Hanghøj samt direktør Steinar Amland, medlems-

sekretær Mette Månsson og kommunikationsmedarbejder 

Helle Lorenzen deltager.

21.15 – 22.00: Spise og drikke samt uformel snak.

Tilmelding senest 14. november.

12. januar 2006, kl. 17.00 – 21.00

Billund Lufthavn

Den nye passagerterminal, tegnet af KHRAS arkitekter, blev 

indviet maj 2002. På de nye 40.000 kvadratmeter kan der 

årligt ekspederes 3,5 millioner passagerer. Under terminalens 

tag er der åbent udsyn over såvel terminalen som til det dan-

ske hedelandskab mod nord og til fly mod fjerne destinationer 

mod syd.

Bygningschef Anders Nielsen viser rundt i den nye terminal.

Efterfølgende fortæller Jens Kirk, der er sagsarkitekt fra 

KHRAS om deres overvejelser.

Kontrapunkt har designet den visuelle identitet for lufthav-

nen. De internationale ambitioner er opfyldt ved hjælp af et 

nyt navn, unik typografi, nye uniformer samt indretningsde-

sign 

Kim Meyer Andersen, partner i Kontrapunkt fortæller om 

dette og overvejelserne bag.

Tilmelding senest 4. januar.

Medlemsarrangementer Danske Designere

mailto:design@danishdesigners.com
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Danske Designere og forsikringsselskabet If har allerede en 

aftale om en meget fordelagtig professionel erhvervsansvars-

forsikring – en meget vigtig forsikring, da en beregningsfejl 

kan løbe op i en stor erstatningssag. 

Vi har nu udvidet samarbejdet med If, så du kan få en fuld 

forsikringspakke – både erhvervsforsikringer og privatfor-

sikringer. Aftalen betyder, at du får særlig rabat på begge 

forsikringstyper.

Se mulighederne på: www.If.dk/des.

Hvis du bliver stillet til ansvar for din rådgivning

Arbejder din virksomhed med design eller rådgivning, har du 

behov for en Professionel Ansvarsforsikring. Forsikringen 

dækker de skader og tab, du kan risikere at påføre dine 

kunder eller andre på grund af fejl eller mangler ved arki-

tekttegninger, design eller rådgivning. Med If’s tillægsdæk-

ninger lukker forsikringen de “huller”, som en Erhvervs- og 

Produktansvarsforsikring ikke dækker.

Vil du vide, hvordan en ansvarsforsikring kan sikre din virk-

somhed, så kontakt assurandør Mogens Kjær Lindbjerg på  

8611 4355 eller via e-mail: mogens.lindbjerg.@if.dk.

Hvis din virksomhed bliver udsat for brand, tyveri eller 

driftstab

Alt det edb-udstyr og andet udstyr, du er afhængig af i hver-

dagen, bør du sikre, så du får det erstattet ved tyveri. Og hvis 

en brandskade forsinker arbejdet i flere måneder, er en drift-

stabsforsikring en ekstra tryghed. I If’s Paraplyforsikring har 

vi samlet de almindelige forsikringer en designer har behov 

for. Her får du én forsikring, der giver dig præcis den rette 

dækning, hverken mere eller mindre. 

Få priser, tilbud og mere information hos If kontakt, Kunde-

center Erhverv, tlf. 7012 1222. 

Hvad sker der, hvis du bliver syg? 

Kan din virksomhed tåle, at du bliver syg? En Helbredsforsikring 

giver tryghed både ved skavanker og ved mere alvorlig syg-

dom. Her er du sikret hurtig behandling, så du undgår ven-

tetid, og skal dermed kun være sygemeldt så kort tid som 

muligt. Forsikringen dækker speciallægebehandling, medicin, 

fysioterapi, kiropraktor, genoptræning og efterbehandling. Vi 

sørger med andre ord for, at du bliver fulgt i hele forløbet og 

hurtigt kommer tilbage til hverdagen igen.

Få priser, tilbud og mere information hos If, kontakt Kunde-

center Erhverv, 7012 2424.

Alt det derhjemme

Bil, båd, hus, indbo, fritidshus, motorcykel og hund kan du for-

sikre i If. Og det allervigtigste, nemlig dig selv og din familie, 

kan du forsikre med forskellige former for Ulykkesforsikring 

og Livsforsikring. Takket være dit medlemskab i Danske 

Designere får du mere rabat, når du samler dine forsikringer 

i If.

Få priser, tilbud og mere information hos If, kontakt Kunde-

center Privat, 7012 1212.

Tryghed i hverdagen – Nye forsikringer

www.if.dk/web/dk/commercial.nsf/noframes/78DCC75A403F8283C125703C003DDFFD?Open&WT.mc_id=05006_inform_0110_danishdesigners.dk
mailto:mogens.lindbjerg.@if.dk
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Seminars – 
Conferences – 
Workshops

International Calendar

4th Annual St Bride 

Conference 

10 – 12 October 2005

London

www.stbride.org

DX National Conference

12 – 15 October 2005

www.dx.org

Design Research for 

Product and Brand 

Innovation

13 – 14 October 2005 

San Francisco

www.dmi.org

Building Value Strategies 

by Design

The 30th International 

Design Management 

Conference

23 – 26 October 2005

Chatham, Cape Cod

www.dmi.org

Sustainable Innovation 

’05 10th International 

Conference 

24 – 25 October 2005 

UK 

www.sb05.com

Innovation Forum

25 – 26 October 2005

Barcelona

www.foruminnovacio.com

Cumulus – “ETHICS”

Call for abstracts

Deadline: 1 November 2005

http://cumulus.lecoledede-

sign.com/

Integrating Design into 

Strategic Management 

Processes

1 – 2 November 2005

Oslo

www.dmi.org

Interior Insights – Design, 

Ethnography and the 

Home

24 – 25 November 2005 

Royal College of Art, London

www.rca.ac.uk/csdi/

DMI International Summit: 

Empowered Innovation

30 November – 2 December 

2005 

Boston

www.dmi.org

International Ergonomics 

Conference HWWE 2005

(Humanising Work and 

Work Environment)

10 – 12 December 2005

Assam

www.iitg.ernet.in 

Fairs
Artifact

18 – 21 november 2005 

Bruges, Belgien

www.artifact.be

Domotex

14 – 17 January 2006

Hannover

www.domotex.de

Competitions – 
Awards
Energy – Sustainable and 

Enjoyable Life

Begin accepting entries: 1 

October 2005

Deadline: 31 October 2005

www.jdf.or.jp

Marksman Design Award

For industrial design stu-

dents.

Deadlines:

30 December 2005: closure 

of registration

17 February 2006: deadline 

for submission of designs.

www.marksmandesig-

naward.com

Marksman Design Award

Deadline: 26 February 2006

www.marksmandesig-

naward.com

International Award in 

Design 2005 – 2006 IN THE 

FIELD OF AUTOMOTIVE 

HUMAN FACTORS

Entries: 1 February – 18 

April 2006

www.italdesign.it

Italdesign-Giugiaro

Deadline: 18 April 2006

www.italdesign.it

Link to design awards

www.ddc.dk/events/visal-

leevents/priserogawards

Besøg
www.icograda.org (grafisk design)

www.icsid.org (industriel design)

www.ifiworld.org (indretningsdesign)

www.designfortheworld.org (Design for People in Need)

www.dmi.org (DesignManagement Institute)

www.beda.org (Bureau of European Design Associations)

Exhibitions 
Design Year in Finland 

2005

1 January – 31 December 

2005

Helsinki 

Design Korea 2005

1 – 10 December 2005 

Seoul 

Korea

designkorea@kidp.or.kr 

22nd Brno Internation 

Biennale of Graphic Design

13 June – 15 October 2006

Czech Republic

Deadline: 15 January 2006

Events
Gwangju Design Biennale 

2005

Lighting a Beacon: Design 

for the Future

18 October – 3 November 

2005

South Korea

www.design-biennale.org 

Seoul Design Festival 2005

20 – 24 October 2005

http://www.dexigner.com/

product/announcements-

g1485.html

www.stbride.org
www.dx.org
www.dmi.org
www.dmi.org
www.sb05.com
www.foruminnovacio.com
http://cumulus.lecolededesign.com
http://cumulus.lecolededesign.com
www.dmi.org
www.rca.ac.uk/csdi/
www.dmi.org
www.iitg.ernet.in
www.artifact.be
www.domotex.de
www.jdf.or.jp
www.marksmandesignaward.com
www.marksmandesignaward.com
www.marksmandesignaward.com
www.marksmandesignaward.com
www.italdesign.it
www.italdesign.it
www.ddc.dk/events/visalleevents/priserogawards
www.ddc.dk/events/visalleevents/priserogawards
www.icograda.org
www.icsid.org
www.ifiworld.org
www.designfortheworld.org
www.dmi.org
www.beda.org
mailto:designkorea@kidp.or.kr
www.design-biennale.org
http://www.dexigner.com/product/announcements-g1485.html
http://www.dexigner.com/product/announcements-g1485.html
http://www.dexigner.com/product/announcements-g1485.html
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Rabat og gratis via medlemskort
0-10%

Antik & Kunst 

Palægade 8

1261 København K 

20%

Art Andersen

Gl. Kongevej 3-5

1610 København V

træpersienner

20%

Artemide

Strandvejen 66B

2900 Hellerup

lamper 

10%

Blomsterarkitektur

Sortedam Dossering 101, 

st.th.

2100 København Ø

10%

Butik for Borddækning

v/Kirstine Kejser Jenbo 

MDD

Møntergade 6

1116 København K

10%

Casa Shop

St. Regnegade 2

1110 København K

møbler og alt muligt!

15%

Dannor Hass & Berg a/s 

Gl. Køge Landevej 57 

2500 Valby 

kontormøbler

10%

Domus Interieur

Østerbrogade 60

2100 København Ø

møbler

10 %

ESTO Køkken

Gyldenløvesgade 16

1369 København K

Kun på Boform Inventar

10%

FORM & KØKKEN

Usserød Kongevej 29 A

2970 Hørsholm

Kun på Boform Inventar

10%

Funktion

Skt. Pedersvej 1

2900 Hellerup 

køkkener 

10%

Interstudio

Gl. Køge Landevej 22

2500 Valby

møbler, lamper m.m. 

15%

KC Indretninger 

Borups Alle 201, 2400 

København NV

7%

Ole Mathiesen 

Østergade 8

1100 København K

ure

 

10%

Montana Mobile

Bredgade 24

1260 København K 

Reoler m.m. 

15%

Ottho & Co

Dampfærgevej 27, 111 

2100 Kbh. Ø

kontormøbler 

25% 

R. Randers A/S

Rådhusgade 100

8300 Odder

kontormøbler

25%

R. Randers A/S

Holmens Kanal 7

1060 København K

kontormøbler

15-25%

Stalke Kunsthandel

Vesterbrogade 14 A

1620 København V 

10% (ikke kontorart.)

Tegnecenter

St. Kongensgade 21

1264 København K 

forbrugsvarer 

Vester Kopi

København, Ålborg, 

Århus, Viborg, Odense

Forskellige rabatter på 

print

10%

Zero

Bagsværd Torv 8

2880 Bagsværd

belysning

15% på alle  

B&O-produkter

Bang&Olufsen /  

S&M Radio A/S 

Nørre Voldgade 8

1358 København

15%

HAUS

Poulsgade 12-14

7400 Herning

møbler og køkkener

10%

Kun i Storkøbenhavn

3 : BO Center

Ordrupvej 81

2920 Charlottenlund

garderobeskabe

mDD medlemskort kan 

bl.a. bruges i de her 

nævnte forretninger.

Medlemskortet er per-

sonligt, og kan kun 

anvendes ifm private 

indkøb.

Kortet giver også gratis 

adgang til visse udstill-

inger/ gallerier i ind- og 

udland.

Gratis entré ved fremvis-

ning af medlemskort

Louisiana

3050 Humlebæk

Glyptoteket

Dantes Plads

1556 København K

Dansk Design Center

H.C. Andersens Boulevard 27

1553 København V

Nordjyllands 

Kunstmuseum

Kong Christians Allé 50

9000 Aalborg

Herning Kunstmuseum

Birk Centerpark 3

7400 Herning

Carl-Henning Pedersen & 

Else Alfelt Museet

Birk Centerpark 1

7400 Herning

Entré 25 kr.

Kunstindustrimuseet

Bredgade 68

1260 København K

Entré 45 kr.

AROS Aarhus Kunstmuseum

Aros Allé 2

8000 Århus C


