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Design som et objekt, en proces, eller begge dele

Politisk, designfagligt og i det danske erhvervsliv arbejdes der i disse år meget 
med “Det udvidede Designbegreb”. Dansk design er ikke længere blot en stol, 
et design kan være alt fra en grafisk plakat, til politisk (u)-korrekt trælegetøj, 
en service eller en proces. Men hvordan bliver designernes ideer og resultater 
egentlig til og er der en rød tråd i deres processer eller måske i deres resultater? 

Fire danske designere udstiller i Fuglesangshus og viser eksempler på meget 
forskellige tilgange til designfaget, processer og produkter. Vi har stillet dem to 
indledende spørgsmål.

Når opgaven er stillet, eller du har en idé til et projekt - hvordan griber du så 
dit arbejde an, hvordan kommer du igang?

Babara Bentzen: “Mine kolleger og jeg lægger stor vægt på at forstå kundens 
behov. Omdrejningspunktet i mit designarbejde er integration af solceller, derfor 
handler den første fase om at lære kunderne om denne teknologi og hvad den 
kan betyde for deres produkter. Det er altid en spændende proces, fordi solcel-
lernes evne til at omdanne solens energi til strøm, lægger op til mange design-
muligheder. Jeg tror, at solceller vil blive en større og større del af fremtidens 
produkter, idet de kan levere “mobil” eller “trådløs” strøm.”

Kristoffer Zeuthen: “Det afhænger lidt af opgaven. Hvis det er en bunden op-
gave for en kunde starter jeg med at analysere behov, sætte mig ind deres 
brand og kundesegment, deres produktionsapparat etc. Hvis det er en idé der 
er opstået hos mig ligger den ofte og ulmer et stykke tid - jeg tænker idéen ret 
langt inden jeg overhovedet begynder at tegne. De første tegninger indehold-
er ofte detaljer eller tanker som bæres igennem til det endelige produkt.”



Helle Heiberg: “Da jeg ofte arbejder med at formidle eller skabe et budskab, stu-
derer jeg først bagrunden og finder referencer som jeg samler til en slags essens, 
et springbræt hvorfra de første skitser udspringer. Når jeg kan mærke at jeg er klar 
til at løse opgaven, vælger jeg udtryksform: Acryl på papir, linoleumstryk, pen og 
blæk, blyant, farvekridt, ler, foto o.s.v. En proces er startet og udvikler sig.”
 
Pil Bredahl: “For mig ændrer det sig faktisk fra opgave til opgave. Ved en bunden 
design opgave følger jeg en ret stram designprocess med skitse fase, godkend-
else - detaljerings fase, godkendelse osv. Er det derimod et eksperimenterende 
møbel eller produkt, så får skitsefasen lov til at brede sig ind i hele processen og 
lade projektet være åbent for pudsige indfald og legende processer mm. Er det 
FairTrade produktion, så er der et element af CO-designing, og meget praktisk 
forberedelse.”

Hvis du ser tilbage på dine projekter, er der så en rød tråd i dine designpro-
cesser fra projekt til projekt? 

Babara Bentzen: “Den røde tråd i mine designprojekter er solceller. En lampepul-
lert med solceller kan nemt sættes op midt i byen, uden at der først skal trækkes 
dyre kabler. Et busskur ude på landet får lys uden kabler og kan skabe tryghed for 
passageren, samt web-adgang for teknikeren. Solceller i hævesænkeborde kan 
sænke elforbruget ved at fjerne standbyforbruget.”  

Kristoffer Zeuthen: “Jeg har beskæftiget mig med utroligt mange forskellige ting - 
fra Kongeligt Porcelæn over sportsudstyr og til handicaphjælpemidler, så det er 
i hvert fald ikke der den røde tråd er. Det er nok snarere kærligheden til de enkle 
løsninger og den ‘gode’ form. At forsøge at få tingene til at ‘gå op’ hvor form og 
funktion understøtter hinanden.”

Helle Heiberg: “Æstetik er et nøgleord for mig. Inde i æstetikken er det hånd-
gjorte, overraskelsesmomenter, stemninger, fortællinger, form, farver, billeder. Der 
er en evig dialog imellem det perfekte og det ikke-perfekte. Detalje, helhed, de-
talje, helhed. Mange røde tråde. Tillid til processen.”

Pil Bredahl: “På denne udstilling har jeg valgt at vise den røde tråd i selve form-
givningen. Det er en tråd jeg selv har været ret ubevidst om. Men når jeg samler 
forskellige designs nu, så kan jeg selv se en rød tråd i formgivningsprocessen - jeg 
er meget spændt på om Fuglesanghus’s gæster ser det samme!”



De fire designere - medlemmer af foreningen Danske Designere:

Babara Bentzen er uddannet Industriel designer fra Danmarks Designskole. Bar-
bara har arbejdet på Teknologisk Institut med produktintegration af solceller. 
I 2006 stiftede Barbara design- og udviklingsvirksomheden Faktor 3, som inte-
grerer solceller og intelligens i fremtidens strømforbrugende produkter, lige fra 
byrumsinventar til kommunikationsudstyr. Her arbejder hun tværfagligt med virk-
somhedens ingeniører og teknikere. 

www.faktor-3.dk

Kristoffer Zeuthen er uddannet arkitekt med speciale i industriel design fra Arki-
tektskolen i Aarhus. Har siden 2009 drevet tegnestuen KILO ZULU med fokus på 
formgivning og produktudvikling af de ting vi omgiver os med i hjemmet. 

www.kilozulu.dk

Helle Heiberg er uddannet på Parson’s School of Design, Fine Art Department, 
New York. Konceptudvikling, visual storytelling, invention og iværksætteri. Har i 
nogle år primært udviklet en idé frem til patent. Designer mDD med en kunst-
nerisk tilgang til designfaget.
 
www.helleheiberg.dk

Pil Bredahl er uddannet møbel og industriel designer fra Danmarks Design Skole. 
Pil har haft egen tegnestue siden 2005, og arbejder hovedsalig med produkt-
design, etisk produktion og fairtrade projekter i Kina, Zimbabwe og Ghana og 
er ved at tage en Master i Design. 

www.pilbredahldesign.dk www.fairtradedesigners.com

Mikkelborg Kunstforenings’s bestyrelse:
Bjørn Nielsen, Marianne Riishøj, 
Mette Koustrup, Annie Lyngborg og 
Gunnar Christensen.
Indmeldelse og sekretariat:
Formand Bjørn Nielsen, Møllevej 19, 
2970 Hørsholm
Telefon: 45 76 53 30 
Mail: bjn@c.dk

Udstillingen kan ses fra den 9. juni til og med den 8. juli 2012.
Åbent fredage, lørdage og søndage fra kl. 12-17. 

Gratis adgang alle dage.

Fuglsanghus, Gammel Hovedgade 2, DK 2970 Hørsholm
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