
Fire designere udstiller i Fuglsanghus for 
Mikkelborg Kunstforening den 9. juni til den 8. juli 2012

Designerne Barbara Bentzen, Kristoffer Zeuthen, Helle Heiberg og Pil Bredahl viser 
eksempler på meget forskellige tilgange til designfaget, processer og produkter. 
Fælles for dem er, at de bidrager til verden med smukke, bæredygtige produkter, 
samt innovative løsninger på mange niveauer. 

Barbara Bentzen, designer mDD
Faktor 3 er en designvirksomhed, som hjælper store virksomheder og kommuner 
med at integrere solceller og intelligens i deres produkter. Faktor 3 beskæftiger 
både industrielle designere og ingeniører, som dagligt arbejder med den helt nye 
udvikling indenfor intelligent styring af solceller. Faktor 3 hjælper virksomheder 
med at integrere solceller og LED i professionelle systemer såsom byrumsinventar, 
sikkerheds- og kommunikationsudstyr med mere. Solceller overflødiggør kabling 
og sparer store mængder strøm. Faktor 3 arbejder for tiden på at sætte solceller i  
solafskærmningsystemer, hvor motoren, bliver ledningsfri, busskure med LED lys og 
solceller, samt hævesænkeborde med solceller, som fjerner standbyforbruget.  

D E S I G N  &  P R O D U K T



På udstillingen kan man se projektet “Ny Nørreport” som er en række prototy-
per, 3D renderinger og fotografier af solcellelamper, som placeres i metalrør. På 
samme væg ses også to fotografier af to andre produkter: En stor gadelampe 
(Priess), som Faktor 3 har udviklet en styring til, samt et busskur (VSM), som Faktor 3 
har leveret solceller, LED og styring til.
 
Hvis man fortsætter med uret rundt, ser man prototyper og billeder af produktet 
Den Lysende Brosten - en inground solcellelampe. Designprocessen startede med 
gipsafstøbninger af en brosten og blev til plastemner med solceller og lys i.
 
Derefter ses to forskellige tasker med solceller, som skaber strøm til at oplade 
mobiltelefonen, samt en radio med lyserøde solceller. I vindueskarmen ligger en 
bunke brochurer (som man frit kan tage) og små flade solcellelygter, som viser 
nogle af resultaterne fra et stort udviklingsprojekt om polymersolceller, som Faktor 
3 har lavet med bl.a. Risø DTU.

www.faktor-3.dk

Kristoffer Zeuthen, designer mDD
Da jeg voksede op i 70’erne var våbenlegetøj bandlyst i min familie. Hvis man 
legede krig eller røvere og soldater, ville man helt sikkert vokse op og blive krigs-
liderlig og følelsesmæssigt afstumpet. I hvert fald hvis man legede med de grimme, 
“kapitalistiske” plastikgeværer man kunne købe i butikkerne, for sjovt nok var 
hjemmelavede våben OK. Så hvis man kunne få fat i noget krydsfiner og et kos-
teskaft og ikke havde noget imod at få lidt splinter i fingrene, var det OK at lege 
krig.

I mellemtiden er mange ting forandret, men det faktum at drenge gerne vil lege 
med våben er ikke en af dem. En pind eller en bøjle bliver til en ‘skyder’ lige fra to-
års alderen. At mange forældre har det svært med plastik-skydevåben er tilsynela-
dende også uændret. ”Small Arms” bryder på en sjov måde med opfattelsen af 
trælegetøj som ‘pædagogisk’ og ‘korrekt’. Jeg tror især mange fædre er trætte 
af ‘det korrekte’ og gerne vil bringe noget af stemningen med hudafskrabninger 
på knæene og evig sommer fra deres egen barndom ind i deres børns liv.

Tanken bag dette legetøj rækker længere end blot at være legetøj. Det er de-
signet til alle de fædre, bedstefædre og onkler som ikke er de store gør-det-selv-
mænd. Til alle dem som ikke har adgang til høvlebænk og stiksav. Geværerne 
kommer som samlesæt, og på den måde kan far og søn, onkel og nevø, bedste-
far og barnebarn, få en hyggelig stund sammen, med at samle det nye og seje 
legetøj. Samtidig er det noget som har en reel legeværdi bagefter, kan tåle at 
blive leget med og som børn opfatter som ‘sejt’. (Det er sjældent tilfældet med 
f.eks. en fuglekasse eller en bordskåner.)

www.kilozulu.dk

Helle Heiberg, designer mDD
På denne udstilling viser jeg indtryk fra det daglige arbejde med opgaveløsning 
og processer fra en 10-årig konceptudviklingsperiode af Jackpot & Cottonfield by 
Carli Gry, 1986 til 1996. 



Idag ser jeg den røde tråd som “det nære”. Med teksterne ønskede jeg at give  
folk noget som de kunne reflektere over og som var let og ligetil, uden at blive 
banalt. Frem fra skufferne har jeg fundet tegninger, tekster og fotos, som alle har 
en fortælling om hvordan og til hvilket formål de blev til. Motiverne går igen på de 
mange forskellige produkter fra tryk på tøjet til plakater og kataloger, mærkater, 
postkort, ja hele markedsføringen af hver kollektion. Det var 10 år med frihed til at 
skabe løsninger med et meget personligt udtryk som handlede om naturen, en 
sund livsstil, poesi i hverdagen, skønhed og glæde. Det udstillede repræsenterer 
kun en lille del af det samlede arbejde. Det er første gang at man har mulighed 
for at få et indblik i nogle af de processer og det store antal produkter, som samlet 
set fortæller en vigtig del af historien bag de to brands Jackpot og Cottonfield i 
designhistorisk perpektiv.

Det første rum: To jumbo posters, 125 x 210 cm til efterårskollektionen 1995 for Jack-
pot og Cottonfield. Silketrykt og håndmalede. Brugt på modemesser. * En blæk-
tegning af siddende kvinde, brugt som baggrund for fotografering af katalog til 
Jackpot og Cottonfield. Foto fra settet på et rådhus i en lille sydfransk bjergby.

Det andet rum: I glasmontren ses opslag fra IG Prisen 1990, samt det katalog 
som jeg og Joel Andersen fik IG Prisen for. Opslag fra Graphis Poster 1994 hvor to 
plakater blev optaget. * På den første opslagstavle præsenteres det vindende
katalog med originale tegninger. Tekster og håndskreven tekster. På fotoet fra 
prisoverrækkelsen ses Klaus Helmersen fra Carli Gry, Helle Heiberg, Joel Andersen 
og Bertel Haarder. * På den anden opslagstavle ses et af mine tekstil all-over prints 
med blomster og brede striber til Cottonfield, hvilket var en nyhed indenfor her-
retøj. Forårskollektionen 1990. Fotografering af fotomodel Niels Flug til kataloget. 
Fotograf Helle Heiberg. ”The Richness of Nature”, fotografering, tegninger, tekster 
og håndskrevne tekster. Drengen er min søn Emil. At bruge en mand og et barn 
på forsiden af et katalog var noget helt nyt. Forside og sider fra efterårskatalog 
1988 samt originale tegninger. Forside samt original tegning af forårskatalog 1995. 
Et tekstil all-over print. (En rapport til tekstil metervarer.) * Den originale gouache 
tegning til en af de store plakater, indrammet. * To jumbo posters til forårskollek-
tionen 1993. Silketrykt og håndmalede. 

Underetagen: Original gouache tegning til T-shirt print. Stemninger fra kataloger, 
postkort samt kollektionsplakat. * Selvportræt 2010 samt processen. * På de to 
opslagstavler ses arbejder fra tre kataloger. Drengen er min søn Gustav. Originale 
tegninger, acryl på papir. Tekster. Håndskreven tekster. Broderi på Jackpot sweat-
shirt med jordbær. All-over print til Cottonfield. Tekst til Cottonfield prints på T-shirts. 
Pasteltegning til fødselsdagskort. Farveblyant på papir til fødselsdagskort. Voks- og 
blæk tegning af skjorte på stol. Farveseperation af ansigt til brug for film til trykning 
af plakat. Poesi til print til Jackpot samt ordren fra designafdelingen. Tegning til 
vævet etiket. Sort tegning af græsser og sommerfugle til den Jackpot T-shirt som 
hænger på væggen. Gouache tegning af sejlbåde til firmakort. Linoleumstryk til 
plakat. Sort/hvid fotografering af katten Sofus. * Stort tekstil all-over print med gul 
bund. * 15 kollektionsplakater 85 cm x 160 cm. Silketrykte og nogle er også hånd-
malede. Ophængt på modemesser, i butikker og kontorer. *  En jumbo poster 125 
x 210 cm, silketrykt og håndmalet. * To Carli Gry company brochurer. En America’s 
Cup folder. Salgsmapper. Visual merchandising. * Jackpot og Cottonfield T-shirts 
og polo shirts. Originale tegninger til plakater og postkort. 



En samling vævede og trykte etiketter til tøjet. * Otte tøjkataloger med tegninger, 
tekster og håndskrevne tekster. Tre af katalogerne har jeg fotograferet.

www.helleheiberg.dk

Pil Bredahl, produkt og møbel designer mDD
På udstillingen viser jeg et udvalg af mine produkter som har en sammenhæng i 
en formgivnings proces der spænder fra 2003 til i dag. Det første produkt jeg fik i 
produktion hos MENU i 2003 var en træ morter med stål pistil, den opstod ud fra en 
ide om at redskabet skulle fungerer som en skulptur i køkkenet. Pistillen kan ”danse” 
når den står frit på bordet, men står rank på sin plads i den ergonomiske træskål, 
som en fastfrosset løbende dråbe. Produktet fik en ”Red dot Award” i 2003.
Den store træskål ”WORM” er designet i samarbejde med mine kollegaer Henri-
ette Melchiorsen og Liselotte Risell i 2008. Vi har sammen startet FairTradeDesigners.
com  –  på vores blog kan du læse mere om vores projekt med bæredygtig træ-
produktion i Ghana og se film om hvordan denne skål bliver hugget ud af ET stort 
stykke træ. Vi ønskede at man skulle fornemme håndens arbejde, se det smukke 
træs spejl og få lyst til at rører ved produktet. På bloggen kan du også læse mere 
om ulovlig skovhugst og bestille den store træ skål. Formen vokser nærmest ud af 
sig selv og knopskyder sig af sted som en smuk træorm.
Den runde blomster knop popper også frem i lysestagen fra Menu hvor stålet hold-
er som kronblade om den lille lysende glas bold. Vægen kan skimtes i slidsen og 
lyset varmer de forskellige farver op, så indersiden står i kontrast til den blanke og 
reflekterende yderside af stagen. 
Reolen er i produktion hos MUUTO, og forhandles i design butikker verden over. 
Den kan pakkes i sig selv og sættes op på 2 min. uden anden samling end de to 
spændebånd. Den er en anderledes måde at tænke opbevaring og rumdeler 
på, og kan ændre sit udtryk alt efter hvordan man selv vælger at sætte glasfiber 
rørene sammen. Dens form er dermed aldrig givet, og alligevel er den altid gen-
kendelig som produkt.
Et af de seneste produkter er karaffelen fra MENU, som kan købes så forskellige 
steder som Illums Bolighus, Imerco og MOMA i New York. Karaffelen er til VAND – og 
derfor er formen kommet ud af det jeg kalder ”dråbens hals”  - silikone låget med 
den lille ”dråbe-vægtstang” holder støv og lig. ude og citroner, is og krydderurter 
bliver i karaffelen, i stedet for at ende i glasset når man skænker. Man kan gen-
finde former fra andre projekter – hvis man ser godt efter. 
I underetagen har jeg valgt at tage et par produkter med fra FairTrade Designers 
samarbejde med nogle fantastiske kvinder fra Kinesiske minoritets grupper i provin-
sen Yunnans bjerge. Her har vi et spændende samarbejde som man kan læse om 
og se film fra på vores blog:   www.fairtradedesigners.com
Gå ind og læs den sjove historie om bryllup sålerne, og send os gerne spørgsmål 
eller hilsner. Vi sælger også både puderne, sålerne og andre smukke ting fra sam-
arbejdet med de dygtige kvinder. Disse produkter kom med på udstillingen i sidste 
øjeblik, ikke så meget fordi de i formgivningen hænger sammen med produkterne 
på 1. sal, men fordi vi i udstillingens PROCES kunne se at de var i tråd med 
Helles smukke grafiske værker. En proces er et forløb – hvor noget sker… se og læs 
mere:

www.pilbredahldesign.dk

Fuglsanghus, Gammel Hovedgade 2, DK 2970 Hørsholm. Åbent fredag, lørdag og søndag kl. 12-17
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