Pressemeddelelse
Københavns nyskabende designhus
Ejendommen FREDERIKSGADE 1 i hjertet af København er blevet
hjemsted for nogle af de mest innovative, danske designere.
Designerne har værksteder dør om dør med veletablerede
designfirmaer. Det er et spændende miljø med stor diversitet på tværs
af husets etager.
Et designhus midt i København, hvor både veletablerede og nystartede
designfirmaer kunne dele ud af hinandens ekspertise samtidig med, at
huset skulle give plads til innovative designere - det var visionen, og den
må siges at være så godt som indfriet. Ideen kom fra husets ejer, Holger
Kvists fond.
“Vi ville skabe et sted hvor designere, der påskønner kvalitet og godt
håndværk, kan få arbejdsro hver for sig, men samtidig kan mødes og
inspirere hinanden. FREDERIKSGADE 1 er skabt med udgangspunkt i
fondens formål, nemlig på forskellig vis at støtte op om dansk design
herunder møbeldesign og kunsthåndværk,” fortæller Ingrid Heltberg
Hjerresen, der er formand for bestyrelsen i Holger Kvist fond.
Derfor inviterede hun nøje udvalgte designere og designfirmaer indenfor i
palæejendommen, der har Marmorkirken som nabo og møbelforretningen
”nyt i bo” i stueetagen.
“Huset rummer mange af de klassiske designs af fx Wegner, Finn Juhl,
Nanna Ditzel, samtidig med, at vi præsenterer mange nyskabende
produkter blandt andet fra designfirmaet Please Wait to be Seated. Det,
designerne her laver, er lige fra møbler i træ, læder, stål og andre
materialer til custommade interiørprodukter f.eks. håndknyttede uld- og
silkegulvtæpper, flotte lamper i mange forskellige materialer, håndmalede
tapeter og klinker.”, fortsætter Ingrid Heltberg Hjerresen.
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En af de designere, der nu har værksted i FREDERIKSGADE 1, er Vibeke
Fonnesberg-Schmidt, der har stor international succes med sine
håndlavede lysekroner, som hun blandt andet sælger via et galleri i
Milano.
“Det, jeg godt kan lide ved dette sted, er, at vi hjælper hinanden. Er der en
designer, der har fået besøg af en kunde eller en journalist, er vi hurtige til
at vise vedkommende rundt og se, hvad der ellers også er i huset,” siger
Vibeke Fonnesberg-Schmidt.
Det er naturligt nok også herfra, at den årlige designevent 3daysofdesign
bliver organiseret. Tidligere i år blev designeventen besøgt at tusinder af
designinteresserede, herunder knap 40 internationale designjournalister fra
det meste af verden. De lagde alle vejen forbi FREDERIKSGADE 1.
“Når man repræsenterer designere og designfirmaer, er det rart at vide,
hvordan deres hverdag er. I FREDERIKSGADE 1 er vi helt inde i
maskinrummet. Det hjælper til at vide, hvilke behov de forskellige firmaer
og designere har i forbindelse med de arrangementer, vi laver,” siger
konsulent og direktør for 3daysofdesign Signe Byrdal Terenziani.
Interesserede kan besøge huset og designernes værksteder efter aftale.
Kontakt den enkelte designer eller firma.
I FREDERIKSGADE 1 finder du:
Made by nyt i bo
House of Finn Juhl
File Under Pop
&SHUFL
Please Wait to be Seated
Getama
IN-Light
Pandul
Fabula Living
Vibeke Fonnesberg Schmidt
Knothouse
Overgaard & Dyrman
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Mia Lagerman
I FREDERIKSGADE 1 har vi også en række andre virksomheder, som
arbejder med arkitektur og design i et bredere perspektiv:
Journalist Maja Hahne Regild
Stylist Gitte Kjær
Konsulent Signe Byrdal Terenziani
Kjær Architecture
Helle Flou
Sofie Brunner
Bag fonden:
Huset FREDERIKSGADE 1 blev bygget af industrimagnaten C. F.
Tietgen i begyndelsen af 1880érne og ejes i dag af Holger Kvist Fonden.
Holger Kvist var også indehaver af forretningen ‘nyt i bo’, der i ’70’erne
og ‘80erne blev landskendt for sin særlige, skandinaviske stil. Fondens
formål er bl.a. på forskellig vis at støtte op om dansk design herunder
dansk møbeldesign og kunsthåndværk.
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