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Ny designbibel om det nye årtusindes design
Interessen for nutidigt dansk design er større end nogensinde! Indtil nu har en samlet beskrivelse af
dansk design efter år 2000 ikke været tilgængelig, men det retter forfatter og forskningschef ved
Designmuseum Danmark, Lars Dybdahl, nu op på. Sammen med et hold af designeksperter har han
skabt en ny designbibel om det nye årtusindes design.
I bogen præsenteres læseren for hele designspektret: industrielt design til kroppen, boligen, arbejdet
og fritiden – møbeldesign, grafisk kommunikation og mode – design og arkitektur i det offentlige rum
– keramik, glas, smykker og tekstil samt vitale emner som brugerinddragende co-design,
servicedesign, bæredygtighed, innovation og designpolitik.
Dansk design nu belyser udviklingen inden for de seneste 15 år i sammenhæng med det vide
spektrum af nye designere og arkitekter og den voksende globalisering. Bogen er illustreret med mere
end 400 fotos og beskæftiger sig med designere, hvis objekter vi kender fra vores hverdag – som
Louise Campbell, Ole Jensen, Cecilie Manz, Henrik Vibskov og Kasper Salto.
Dansk design nu rummer over 30 temaartikler skrevet af eksperter inden for hver deres felt. Mellem
artiklerne fortæller 20 forskellige designere om tilblivelsen af et bestemt produkt: Fx Karen
Kjældgaard-Larsen om arbejdet med Mussel Mega og Ole Jensens ikoniske opvaskebalje for Normann
Copenhagen og Cecilie Manz om Caravaggio-lampen.
Dansk design nu udspringer af udstillingen af samme navn, der åbnede på Designmuseum Danmark i
marts 2016, men er selvstændigt formidlet af bogens hovedredaktør i samarbejde med næsten 40
designeksperter.

Om forfatterne
Bogen er skrevet af 39 fagspecialister med forsknings- og bibliotekschef ved Designmuseum Danmark
Lars Dybdahl som hovedredaktør. Lars Dybdahl står bag en række andre bøger om dansk design bl.a.
101 danske designikoner (2014).
Yderligere information og kontakt
For bestilling af presseeksemplarer, pressefotos og kontakt til forfattere og designere, kontakt venligst
presseansvarlig Mette Wibeck på mette@strandbergpublishing.dk eller på telefon 4075 3476. Se også
pressekit på www.strandbergpublishing.dk/presse
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