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{ }Til København  
i vinter?  

Ta turen til  
Louisiana,  
der Picassos 
livsverk  

stilles ut fra 
11. februar  
til 29. mars. 
louisiana.dk

2  På tapetet. Til tross for 
synsbedraget, er disse  

veggene dekket med tapet, ikke 
gammel plank. Den nederland-
ske formgiveren Piet Hein Eek har 
nok en gang tatt utgangspunkt i 
det velbrukte, og skapt en design 
som rører ved det nostalgiske i 
oss. Tapetet føyer seg inn i rekken 
av hans besnærende, vakre 
Scrapwood-møbler, men i et 
hakket mer økonomisk  
tilgjengelig format. scrapwood-
wallpaper.com, pietheineek.nl

3  Religion for alle.  
En Menorah er i utgangs-

punktet en niarmet lysestake 
brukt i forbindelse med den 
 jødiske høytiden hanukka – lys-
fest – i  november/desember.  

Vi vil imidlertid legge religion til 
side og oppfordrer alle til å la 
denne stå fremme uansett  
trosretning, og til og med la den  
skinne året rundt. areaware.com

4  Svart – det nye  
grønne. Da Drocco og 

Mello designet den etter hvert så 
ikoniske kaktusen – som egentlig 
er en stumtjener – for Gufram i 
1972, var den grønn. Men tidene 
forandrer seg, og i 2007 kom en 
Limited Edition-serie på 250 hvite. 
Nå, snart 40 år etter at kaktusen 
først ble lansert, presenteres den i 
rødt og svart – denne gangen i 

500 eksemplarer av hver farge, 
så sjansen for å få tak i en er litt 
større. Lykke til! gufram.com

5  I blanke messingen. 
Det er ikke til å komme bort 

ifra: Vi elsker Tom Dixon. Vi hadde 
giftet oss med ham om vi kunne 
– om så bare for å få ubegrenset 
tilgang til alt det den briljante  
designerhjernen hans skaper. 
Sist ut er de gylne messing-
bordene i serien Flash, som er 
tenkt kreert i den klassiske Mirror  
Ball-lampens ånd. Vi er ikke  
snauere enn at vi takker ja til  
begge deler. tomdixon.net 
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Ved CeCilie Molvær Jørgensen   

Hvil beina på  
en orangutang
skalle eller en  
kaktus! Puffene 
tato tattoo er 
 dekorert med  
tøffe foto
grafiske trykk, 
signert Maurizio 
galante. Ja takk! 
cerrutibaleri.coM 
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{ }lyst til å følge 
med På  

innoVatiV,  
quirky og litt 

annerledes  
design?  

sJekk design
spotter.coM.

6 Vinterhage. Den neder-
landske designeren og  

AD-en Thomas Voorn har med 
ytterst forsiktighet og nøyaktig-
het plukket, presset og tørket 
blomster og blader fra sin egen 
byhage, fotografert dem, bear-
beidet dem og gjort dem om til 
tapeter. Windswept Winter Wall-
paper er ett av eksemplene fra 
Fashion Herbarium Fall-serien, 
som er en forlengelse av den 
mer vårlige Fashion Herbarium 
Spring. thomasvoorn.com

7 Fremtidig klassiker. 
Another Country hadde sin 

offisielle lansering under London 

Design Week i september, og vi 
tør allerede nå påstå at den 
 britiske designbedriften er en 
«stayer». Med sitt kontemporære 

formspråk  innpakket i godt 
håndverk, og inspirasjon fra  
shakerstilen, skandinavisk og  
japansk designtradisjon, er 
 produktene allerede vinnere.  
Se bare på Bench One!  
anothercountry.com

9 Sprekkeferdig. Den 
unge svenske designeren 

Johan Lindstén lot seg inspirere 
av gamle filmlamper og fjell-
hytters furusjarm da han skulle  
gi form til Crack. Skjermen dreies 
av ferskt trevirke, noe som fører til 
at den sprekker opp under tørke-
perioden og dermed skaper 
små lysspalter. Lampen er  

nydelig, levende og humoristisk 
– akkurat som vi liker det.  
lindstenform.com

10    Snuggle up. Patricia 
Urquiolas Redondo-serie 

for Moroso, som består av to  
lenestoler og en sofa, trygler oss 
om å krype oppå – ja, nesten inn  
i – dem. Med maks polstring,  
runde kanter og en quilt-aktig 
overflate, lover serien en beskyt-
tende atmosfære og garanterer 
kos. Kan denne dama aldri trå 
feil? We think not. moroso.it
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Den svenske  
arkitekten  

Thomas Sandell 
må ha kost  
seg veldig  

da han fikk i 
oppdrag å skape 
noe i marmor  
for Marsotto  
Edizioni. Et  

vakrere sidebord 
enn Tilt skal 
man lete lenge 
etter! marsotto-
edizioni.com

nå
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11  Håndbagasje.  
I forbindelse med utstil-

lingen Norwegian Prototypes i 
London i fjor høst, fikk alle 
 utstillerne i oppdrag å designe 
produkter på størrelse med  
flyhåndbagasje. Frost Produkt 
løste utfordringen eksemplarisk 
med sine tre sirkler som settes 
sammen til å danne ett bord. 
Tommel opp! frostprodukt.no

12  Motebildet. Hva med 
litt annerledes kunst til 

veggene? Motefotograf Hilde 
Holta-Lysell produserer og gir  
ut den temabaserte fanzinen  
A Doll’s House, der hun eksperi-

menterer med alternative måter 
å presentere mote og populær-
kultur på – spesielt ved å unngå 
stereotypiske fremstillinger av 
kvinner. I november kom den 

femte fanzinen i rekken ut, der 
temaet var Edvard Munch og 
hans tolkninger av «det svake 
kjønn». Resultatet ble en rekke 
sterke bilder, bl a Puberty II av 
Saga Sig, som alle er tilgjengelig 
for publikum via gallery. 
electricbrandy.no. Tør du?

14  Space invaders. 
Established & Sons’  

oppbevaringskrukker Store har 
tatt sin inspirasjon fra romraketter 
både i form og farge. Riktignok i 
litt mindre dimensjoner – de  
fleste har en diameter på  
14,1 cm – og litt andre materialer: 
glasert keramikk og kork. Helt 

perfekt for bakkenivå.  
establishedandsons.com

15  Nytt liv. Da Paola  
Navone ble bedt om å 

skape noe av gamle trestubber, 
tenkte hun umiddelbart på alle 
tankene, fantasiene og drøm-
mene disse trærne hadde vært 
vitne til fra sin plass i skogen. Ved 
å tilføye små «minner», i form av 
bl a en gullfisk, en kinesisk tekanne, 
et gresskar, en klump Murano-
glass og en Agatha Christie-bok, 
personliggjør hun stubbene og 
lager fysiske bilder på trærnes 
observasjoner. Ideen er eventyr-
lig, resultatet likeså. riva1920.it 
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{ }Bourollec- 
brødrene viser 

skisser,  
prototyper og 
produkter – alt 
i bildeform –  
i Bordeaux fra 

17. januar  
til 17. mars. 
arcenreve.com

15

sofaen Fossa lar 
deg plassere rygg

støene akkurat 
der du Vil, takket 

være fordypninger 
i setet. cor.de

nå
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TEnDEnS
Den klassiske svart-hvite kombinasjonen blir 
hakket hvassere når den får innslag av blondt, 
skandinavisk treverk. Hold interiøret rent  
og enkelt, og la hvert enkelt innslag tale for  
seg med vekt på form, kvalitet og struktur.

1. Taklampe, Coco Pendant, kr 8895  
eks mva og frakt, Coco Flip.  
2. Trefigurer, produsent Day Home,  
kr 429 pr stk, Bolina. 3. Stålampe,  
Pull, prototype, design 
What’s What Collective  
for Muuto. 4. Lampe,  
Labware, design Benjamin 
Hubert for Authentics,  
kr 4750, Kvist. 5. Stol, 
pris ikke fastsatt ennå, 
Jaanisays. 6. Bord eller 
benk, kr 3750 eks mva og frakt, Another 
Country. 7. Krakk, Icone, kr 899, Bolia.  
8. Oppbevaringsmodul, Home Attic,  
design Harry Allen, pris på forespørsel, 
Skitsch. 9. Knivblokk, kr 399, Kvist. 
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