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✽ 4 indretningseksperter dækker borde
✽ Årets bedste julemenu 
✽ FÅ nye ideer til decembers Fester

♦ 3  Fantastiske julehjem pyntet op til højtiden 
♦ Se vinderen af åretS idépriS – minus m² blev til plus m²

 ♦ tv-vært og designers spændende loft i københavn 
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NatureN er netop nu en af de største – om ikke den største – inspirations- 

kilde for designere og kunstnere af alle slags. Det afspejler sig i materialevalg, i 

et organisk formsprog, en afdæmpet og douce farveskala med afsæt i jord, 

planter og himmel, en stor interesse for det nordiske univers og forstærket 

fokus på autenticitet. Vi jagter det rene, uspolerede og ægte, vi interesserer 

os for bæredygtighed og vender alle blikket mod nord, hvor isen smelter og 

isbjørnen kæmper for sine levesteder. Is og vand bliver konkrete symboler 

på en klode i forandring, på skrøbelighed, på en verden af i går. Ikke under-

ligt, at kunstnere og designere lader sig rive med og tager os med ind i et 

kuldslået univers, hvor vand, sne og is hersker, og hvor man hvert øjeblik 

forventer at støde på Gerda, der fortvivlet leder efter Kaj i Isdronningens 

rige. Til en verden, hvor monsterregn, isvintre og oversvømmelser skaber 

overskrifter, men også til en verden fuld af stilhed og poesi.

På den kunstneriske scene kunne man på verdens største messe for mo-

derne kunst, Art Basel i Schweiz, dette forår se en stribe kunstværker og 

installationer med vand som omdrejningspunkt. Ligesom den forgangne 

sommers mest hippe udstilling på Barbican Gallery i London var en gigantisk 

og helt unik installation med titlen Rain Room, skabt af kunstnergruppen 

Random International. Her kunne de besøgende stille sig ind i et silende 

regnvejr skabt ved hjælp af 3-d-teknologi og 2500 liter vand – vel at mærke 

uden at blive våde. Publikums reaktion var en væsentlig del af værket.

Kunstmuseet Louisiana følger trop med den aktuelle udstilling Arktis, hvor 

billedkunst, naturvidenskab og antropologi smelter sammen i en stor hyl-

dest til et hjørne af verden, der til alle tider har haft stor fascinationskraft.

På designfronten er det hovedsagelig lysdesignerne, der lader sig udfor-

dre af sne og is, men også møbeldesignere og kunsthåndværkere lader sig 

rive med af de blanke flader, vandspejlet i bevægelse, isens spor i landska-

bet og frostens transformationsevne. Selvom tidsånden lige nu kræver 

masser af hygge, varme og fortættede stemninger, så er der sprækker i 

overfladen, hvor der åbenbarer sig køligere tendenser – en ny friskhed.  

trendspot
Susanne Holte har gennem mange år været en af landets  
bedste designskribenter. Hun er samtidig BO BEDREs   
trendekspert. Hver måned stiller hun skarpt på en af de  
indretningstendenser, der spirer frem fra undergrunden.

Det 
falDer 

fra skyerne 
som regn, sluD,

 sne eller hagl – Det Danner
 floDer, søer og have – Det lægger

 sig i Driver, Danner hviDe bjergmassiver,
 presser sig sammen i gletsjere, smelter og 

fryser, former lanDskaber, giver og tager liv. 
vanD er en forunDerlig størrelse – og en 
evig kilDe til forunDring og inspiration. 

Designerne uDforDrer lige nu 
vanDet i Dets mange 

former.
1. På den anden side af Atlanten i Seattle sidder en norsk 
arkitekt, Nils Finne, som har taget den skandinaviske 
påvirkning og sin fascination af naturen med til sit nye 
hjemland. Det er der fx kommet bord-kollektionen STEN ud 
af. Inspirationen har han hentet i strandkanten på en gåtur 
blandt sten og vand. finne.com 2. Spejlglas og vand er 
beslægtede. Her er designeren Bruno Rinaldi gået hele vejen 
og har skabt en ramme, der giver associationer til et vand- 
spejl i bevægelse. Det produceres af Opinion Ciatti og fås i 
flere størrelser og formater. opinionciatti.com 3. Nogle af 
de mest originale designs kommer fra japanske Nendo, der 
konstant føjer nye lag til velkendte produkter. De  
mestrer det poetiske og det stringente – som i fx møbel- 
serien Innerblow, hvor klumper af smeltet glas i kvadratiske 
rammer bliver til borde, bænke og skabe. nendo.jp  
4. Gennemført håndværk og fokus på detaljen er blandt de 
kompetencer, danske kunsthåndværkere og designere 
udviser i Danish Crafts Collection CC17. Årets kollektion byder 
fx på arbejder og designs af den danske glas- og lyskunstner 
Maj-Britt Zelmer Olsen, der bidrager med lampen Shadow-
Light. zelmerglas.dk, craftscollection.dk 5. Siden  
Holmegaard sidste år greb fat i upcycling-tendensen  
med lanceringen af glasserien Nordlys, har lysten til at 
genanvende materialer taget fart. Peter Svarrer er designeren 
bag Nordlys, der nu er suppleret med en frokosttallerken i en 
smuk frostet vandblå farve. holmegaard.dk 6. David Gill 
Galleries i London har netop vist en af Zaha Hadids 
fantastiske Prototype Liquid Glacial Tables, skabt i akryl/
plexiglas. Bordene er lavet i et yderst begrænset antal, er 
håndlavede og blev allerede i forbindelse med lanceringen 
sidste år udråbt som Best Designs of 2012 af Design 
Museum. davidgillgalleries.com 7. Den minder om en 
lysende totempæl. Helios-lampen fra italienske Slamp 
indkapsler et imaginært vandfald frembragt af transparent 
akryl, marmor  og et patenteret materiale kaldet Lentiflex, 
som giver liv til det flydende lys. slamp.it 8. et andet 
eksempel på Nendos uortodokse tilgang til formgivning er 
Axor LampShower, hvor den kreative hjerne bag det 
japanske designstudio, Oki Sato, har frembragt en hybrid, 
som bryder med vores forestillinger om baderumsudstyr.  
hansgrohe.com 9. Man tænker vand, vind, turbulens og 
stoflighed, når man ser Ferruccio Lavianis flotte Twist-lampe 
for Kartell. Det dynamiske udtryk er frembragt i polykarbo-
nat. kartell.it 10. Biophilia Collection, designet af Ross 
Lovegrove for Vondom, udforsker et nyt formsprog, men 
læner sig også op ad Sagrada Familia af Antonio Gaudi. Der 
er tale om en udforskning af naturens egne former, som man 
også finder det i art nouveau. vondom.com 11. Det flydende 
og dynamiske er i spil for glaskunstneren Anne Flohr, der har 
skabt kollektionen Milk til Danish Crafts Collection CC17. 
anneflohr.dk, craftscollection.dk 12. Man får lyst til at 
springe på hovedet i Mercury Coffee Table fra Okha, der er 
fremstillet af spejlpoleret rustfrit stål, banket ud i hånden. 
Bag designet står Adam Court. okha.com
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