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FORORD
ET ÅR MED UDVIDELSE,
DESIGNPRISER OG SAMTIDSDESIGN

2018 blev året, hvor vi realiserede første
del af vores udvidelsesplan med nyt indgangsparti og museumsplads, til glæde for
de mange tusinde besøgende, der har plottet os ind på listen over must-see attraktioner i Danmark. Vores vision om, at design
skal deles, er blevet ført ud i livet med den
nye gratis udstillingsplatform, museumspladsen har givet os. Året har også budt på
flere flotte designpriser samt en udstilling
af Creme de la creme, sjældenheder fra
museets samlinger.
Vores nye museumsplads og indgangsparti har uden
tvivl været et af årets højdepunkter. Fra vi tog første
spadestik i maj, til indvielsen af museumspladsen i november, har det været en fænomenal rejse. Vi har fulgt
processen tæt og med flittige besøg hos stenhuggerne
har vi været vidne til, at skulpturerne, oprindeligt udført
af hofbilledhugger Johan Christoph Petzold i 1750’erne,
er blevet nyhugget med den største respekt for den
oprindelige udsmykning. COBE har tegnet og tilrettelagt plads, billetsalg, butik og café. Og hele projektet
har været i kyndige og trygge hænder hos Forenede
Stenhuggerier A/S, under tilsyn af billedhugger og
professor Morten Stræde. Anlægsprojektet er generøst
muliggjort takket være OJD Fonden, Annie & Otto Johs.
Detlefs’ Fonde.
I fem smukke udendørsmontrer, udviklet af Museums
technik i Berlin, kan vores gæster og byens borgere og
turister, der bare svinger forbi, få en særlig oplevelse.
I SHARING, der er første udstilling, viser fem af Danmarks førende, yngre kunsthåndværkere og designere
værker frem.

ENDNU ET ÅR MED
FLOTTE BESØGSTAL

Trods rekordhøje varmetemperaturer og en byggeplads
ud mod Bredgade i sommerperioden rundede vi knap
280.000 besøgende. Så selvom vores besøgstal i 2018
var en smule under rekorden i 2017, er vi glade for, at vi
fortsat oplever stor interesse hos publikum.
Vi har igen i år haft besøg af tusindevis af skoleelever og
studerende, som har mødt en verden af design i vores
populære undervisningsforløb, hvor design og håndværk
står i centrum. Og vores designskole har dannet rammen om en række kreative forløb – i år også med et nyudviklet lærerkursus, der satte fokus på design thinking i
samarbejde med virksomheden DesignIt.
I årets særudstilling Creme de la creme viste vi mange
af de topstykker fra samlingen, der hyppigst ses rundt
om i verden, når de udlånes til førende museer. Her mødtes imponerende porcelænsfugle fra Meissen-fabrikken
Toulouse-Lautrec’s frapperende parisiske plakater, franske gobeliner og kinesiske vaser fra Ming-dynastiet.
Få forbinder et designmuseum med kunstens store navne
som Gauguin og Matisse, men set i sammenhæng giver
det fin mening, at vi i samlingen også har Gauguins keramiske værker, Matisse’s papirklip og vægtæpper. Design
er et vidt begreb. Ikke mindst når et designmuseum, som
hos os, hviler på et traditionsrigt Kunstindustrimuseum.
Uden publikum, samarbejdspartnere og generøse
fonde, intet museum. Uden engagerede medarbejdere,
ingen flyvehøjde. Derfor skal en stor tak lyde til alle,
som støtter os i det daglige og gør det muligt for os at
dele design.
Tak for et godt 2018.
Stig Andersen, bestyrelsesformand
og Anne-Louise Sommer, museumsdirektør

Museumspladsen har været et afgørende skridt og
begyndelsen på en omfattende bygningsudvikling. En
transformation af bygningsmassen, der bringer vores
1700-tals bygninger ind i det 21. århundrede og således
bedre kan rammesætte en tidssvarende museumsdrift.
Alt sammen med stor respekt for fredningsværdier og
Frederiksstadens arkitektoniske kvaliteter. I december
2018 modtog vi den glade nyhed, at Augustinus Fonden
støtter vores projekt.
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VORES GÆSTER
FRA HELE VERDEN

4.441

274.619

Ud over de 274.619 har 4.441 gæster besøgt
vores butik og café, som er gratisområder

Gæster i vores udstillinger
og samlinger i 2018

Studerende
30.986
Unge 18-25 år
24.226

Seniorer 65+
20.032

Børn 0-17 år
13.288

Skoler & grupper +10 pers
16.082

Events, åbne workshops
& særarrangementer
12.940

Besøg i museumshaven
9.069
Voksne
141.614

Besøg i bibliotek & arkiv
6.382

57 %
UNDER 30

GÆSTER
FRA HELE
VERDEN

Mere end halvdelen af museets besøgende
er under 30 år – Den Nationale Brugerundersøgelse 2018

Vi tiltrækker gæster fra hele verden. Omkring
80% af vores gæster er internationale besøgende
– Den Nationale Brugerundersøgelse 2018

289.869

279.060

229.179

172.459

VÆKST I
BESØGSTAL
Samlet besøg i huset:
Vi har i de senere
år oplevet en markant
stigning i interessen
for museet som
samlet platform for
designoplevelser.

132.023
82.508

94.689

63.123

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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ÅRETS HØJDEPUNKTER
UDSTILLINGER OG AKTIVITETER

SÆRUDSTILLINGER

•
•
•

I am Black Velvet –
Erik Mortensen Haute Couture
Indtil 18.03.2018
Creme de la creme
26.04-27.05.2019
Sharing 02.11.2018 -

PERMANENTE
UDSTILLINGER

Design Nu
• Dansk
The
Danish
Chair –
• An International
Affair
Det
20.
Århundrede
• Mode og tekstil
• Porcelænssamlingen
•

MINDRE
SPOT-UDSTILLINGER
Bengtsson
• Matthias
10.02-27.05.2018
– Protestplakater
• 68
31.05-30.09.2018
(CHART DESIGN)
• Sinus
31.08-02.09.2018
• Flexibility
15.10.2018-31.01.2019
Aalto
• Alvar
25.08.2017-21.01.2018

3
5
17
183
2.593
NYÅBNEDE
SÆRUDSTILLINGER

MINDRE SPOTUDSTILLINGER

OFFENTLIGE & SPECIALDESIGNEDE EVENTS

PRIVATE GRUPPER FIK
EN SÆROMVISNING
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BØRN OG VOKSNE
VAR MED PÅ VORES
GRATISOMVISNINGER

SEMIPERMANENTE
UDSTILLINGER

• Learning from Japan

REJSEUDSTILLINGER

DESIGN, rejseud• DENMARK:
stilling vist på museer i Japan i

•

2018 i samarbejde med Braintrust
Foundation.
Barnets Århundrede/Century
of The Child – V&A Museum of
Childhood, London.
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CREME DE LA CREME
500 ÅRS DESIGNHISTORIE
I EN UDSTILLING

Det var et usædvanligt syn, der mødte
publikum torsdag den 26.04, da
Designmuseum Danmark slog dørene op
for årets store særudstilling Creme de la
creme. Her kunne man opleve et eksklusivt udvalg af internationale topstykker fra
museets gemmer, af navne som Matisse,
Gauguin, Toulouse-Lautrec og Jorn.

MEISSEN ØRNEN

Når værkerne sjældent eller aldrig har været vist
samtidig skyldes det dels, at mange af dem er meget
delikate og skrøbelige og ikke tåler lange udstillingsperioder, dels, at flere af værkerne ofte er udlånt – da de
er særdeles efterspurgte blandt museer verden over. I
2018 sørgede Designmuseet for at holde alle mesterværkerne hjemme, så besøgende kunne komme helt
tæt på de unikke genstande – fra sjældne gobeliner af
Matisse og Léger, til keramik af Paul Gauguin, Jorn og
Corneille, samt glas af Emile Gallé og plakater af Toulouse-Lautrec og meget mere.

Derfor et det så meget mere imponerende, at det lykkedes to billedhuggere, G. Kirchner og Johan Joachim Kändler, i årene efter 1727 at fremstille en mangfoldighed af dyr
og fugle til kong August den Stærkes samling i Dresden.
Kongen var en ivrig samler af kinesisk og japansk porcelæn, men havde også et stort menageri med levende og
udstoppede dyr.

Også medierne tog vel imod Creme de la creme.
Politiken gav udstillingen 5 ud af 6 hjerter og en af de
sjældne porcelænsfugle fra Meissen prydede forsiden
af kultursektionen.
Som et særligt formidlingsgreb fik udvalgte genstande
i udstillingen ”stemmer”. Således kunne publikum lytte
til dramatiserede fortællinger, hvor bl.a. de store porcelænsfugle fortalte om den saksiske kurfyrste August den
Stærke, der på dramatisk vis fik fingrene i opskriften på
datidens hvide guld, nemlig ved at indespærre alkymisten Johan Friedrich Böttger fra Dresden, indtil han fik
udviklet den rette opskrift, der kunne sikre August den
Stærke økonomisk velstand.
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Europæerne havde beundret kinesisk porcelæn i århundreder, da man endelig i 1710 i Meissen i Sachsen eksperimenterede sig frem til at fremstille en holdbar porcelænsmasse. Først skabtes mindre ting i hvidt porcelæn,
så fandt man frem til farver, porcelænet kunne dekoreres
med, og efter nogle år kunne man producere større
genstande og hele servicer. En af de teknisk sværeste
ting at lave var store figurer. Formerne knækkede tit eller
fik revner, da det var vanskeligt at stabilisere brændings
temperaturen.

Nu ønskede han sig et porcelænsgalleri med fugle og
dyr, en zoologisk have i Meissenporcelæn. Kirchner
skabte bl.a. figurer af næsehorn, løver, elefanter og leoparder. Kändler (1706-1775) fik opgaven med fuglene. For
at fange den enkelte fugls natur præcist arbejdede han
ud fra levende model. Resultatet er virkelig karakterfulde
figurer – ørnen virker majestætisk, skaderne skræppende og aggressive osv.
I alt blev der bestilt mere end 400 figurer, fire af hvert
dyr, men så mange blev aldrig udført. Omkring 1920 besluttede man at udsælge dubletter. På den måde kunne
Designmuseet erhverve denne enestående samling.

9

På billedet ses en af Fernand Léger vævede gobeliner. Teknikken tilfører Légers
abstrakte kunst en ekspressiv stoflighed.

FRANSK ART NOUVEAU GLAS

Fra ca. 1880 til 1910 skete et vigtigt nybrud i europæisk kunst og kunsthåndværk, der i Frankrig blev kendt
som Art Nouveau. Kunstnere reagerede imod det sene
1800-tals historicisme og søgte et nyt formsprog renset
for referencer til fortiden. Flere kunstnere, der arbejdede skulpturelt, valgte glas som foretrukket materiale.
De lod sig inspirere af naturen, især planteverdenen og
fandt forbilleder i japansk kunst, der netop var begyndt
at strømme til Vesten. Synet af japanske træsnit, lakarbejder og bronzearbejder betød, at nærstudier af insekter, fisk, fugle og bølgemotiver vandt indpas i værkerne.
En mester i glasset var Émile Gallé (1846-1904), der
indarbejdede både naturinspiration og litterære temaer i
sin glaskunst. Formålet var at udtrykke bestemte følelser
eller stemninger. Nye teknikker blev bragt i anvendelse
som overfang, hvor glas i flere farver blæses i lag over
hinanden. Når dele af lagene slibes væk, fremkommer
motiver i forskellige farver. I en anden teknik indlægges
metaloxyder, f.eks. guld, i glasmassen, hvor de ligger
som glitrende korn i en fin tåge. Teknikkerne udvikledes
af dygtige håndværkere ved glasindustrien i Nancy, hvor
både Gallé og brødrene Auguste og Antonin Daum fik
udført deres værker. En tredje pioner var guldsmeden
René Lalique (1860-1945), der foretrak at arbejde med
kompakte, klare former og transparent glas i stærke
farver med indskårne dekorationer.
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The Danish Char. Foto: Pernille Klemp

PRISREGN TIL MUSEET I 2018
MODE, TYPOGRAFI OG MØBLER

Det forpligter at være hele Danmarks
designhukommelse. Derfor er vi utrolig
taknemmelige over at være blevet anerkendt med en stribe fornemme priser og
nomineringer i årets løb.
THE DANISH CHAIR
AN INTERNATIONAL AFFAIR

Det anerkendte digitale designmagasin Dezeen placerede udstillingen på deres såkaldte ”longlist” for interiør
design. Herudover vandt udstillingen guld i den prestigefulde internationale pris A’ Design Award 2018. Siden
udstillingen åbnede i 2016, har stoletunnelen været en
publikumsfavorit og et af museets mest fotograferede
områder. Udstillingen er designet af Boris Berlin.

PRISER OG GULD 2018
ELLE AWARDS 2018

Årets Modeformidler med udstillingen I’m black
Velvet – Erik Mortensen haute couture

A’ DESIGN AWARD 2018

Gold for The Danish Chair – An international affair
Kategori: Interior Space and Exhibition Design

CREATIVE CIRCLE
AWARDS 2018
Guld for Flexibility
Kategori: Type Design

CREATIVE CIRCLE
AWARDS 2018

Guld for visuel identitet
Kategori: Rebrand/Corporate Identity

AWWWARDS

www.designmuseum.dk kåret til
“Site of the Day”

CSSDESIGNAWARDS

www.designmuseum.dk kåret til “Website of The Day”

DEZEEN AWARDS 2018

Museet er kommet på det internationalt anerkendte
magasin Dezeens såkaldte longlist for interiørs med
udstillingen The Danish Chair – An International Affair
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SHARING
SAMTIDSDESIGN
UD I BYBILLEDET

SHARING er titlen på første udendørs
udstilling på den nye museumsplads, der
byder publikum og byen velkommen ind i
en inspirerende verden af design.

Kasper Kjeldgaard (tv.) og Margrethe Odgaard (th.).
Begge værker kan opleves på den nye museumsplads.

SHARING – det at dele er en drivkraft for alle mennesker
og en forudsætning for, at vi kan fungere som samfund.
Den danske designtradition udspringer af godt håndværk og idealet om at design skal deles, så det gavner
så mange som muligt. Udstillingen SHARING præsenterer fem helt unikke værker, skabt af toneangivende danske designere og kunsthåndværkere, der på forskellig
vis har forholdt sig til temaet SHARING. På pladsen kan
du året rundt, også uden for museets åbningstid, få en
gratis udstillingsoplevelse og en forsmag på museets
righoldige samlinger.
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BIOMEGA

Biomega laver cykler. Cykler der på æstetisk, teknologisk og etisk vis formår at konkurrere direkte
med biler som transportmiddel i byen. Siden 1998
har de bestræbt sig på at initiere et paradigmeskift,
i måden vi ser på transport. Ved at lave cykler, der
er som møbler, du bruger til transport. Det er med
et nostalgisk tilbageblik på dansk møbeldesign, at
Biomega finder inspirationen til hvad de kalder
“Organisk minimalisme”, der tager afstand fra stringent moderne design og omfavner det opløftende og
menneskelige. Cykler skal være spændende at kigge
på og drage blikket som en betagende sportsvogn,
men de skal først og fremmest være funktionelle.

FEM NEDSLAG
I DANSK DESIGN
NETOP NU

KASPER KJELDGAARD

Kasper Kjeldgaard vandt sidste år prisen “Årets
kunsthåndværker 2018” og er blandt de seks inviterede designere.
Hans arbejde kredser i høj grad om, hvordan vores verden hænger sammen i fysiske grundprincipper og naturlove. Eksempelvis bliver temaerne centrering, tyngde,
rotation og friktion udforsket gennem et arbejde med
materialer og håndværk, der er forfinet og velbevandret.
På pladsen kan man bl.a. opleve Kjeldgaards karakteris
tiske arbejde med mobiler, der unægteligt har haft stor
indflydelse på hans gennembrud.

En af Biomegas kerneværdier er synlighed. OKO
Night Glow er en cykel med et selvlysende stel,
designet af Bjarke Ingels, Jens Martin Skibsted og
Lars Holme Larsen. Produceret i blot 20 eksemplarer. På pladsen er en cykel udstillet og ved
mørkets frembrud kan man fange et glimt af det
selvlysende stel, der ellers præsenterer sig ordinært
i dagtimerne.

“Dele af familien – 2018” består blot af messing,
hestehår og diabas. På trods af de naturligt tunge
materialer messing og diabas, præsenterer værket
sig med en æstetisk lethed og elegance, hvor
hestehårenes luftighed og grove udtryk bruges til
at bryde de rene linjer.

MARGRETHE ODGAARD

Margrethe Odgaard er drevet af nysgerrigheden
efter at finde nye måder at bruge farver og mønstre
i sine materialer.
Hun bruger sine tekstiler som afsæt for formgivning,
på gennemreflekteret og håndværksmæssig sublim
vis. Det med ønsket om at gøre omgivelserne til
et bedre sted, hvor viden, teknisk kunnen og idéer
deles ufortrødent. På det filosofiske og fysiske plan
tror hun på, at objekter skabt med omtanke og flid
beriger menneskerne omkring. Med teknisk overlegenhed, skaber hun mønster- og farvekombinationer
af eventyrlig karakter. Det var en af grundene til, at
hun i 2016 blev tildelt verdens største designpris
(Torsten og Wanja Söderbergs Pris).
Odgaard pryder SHARING med en satinvævet
gardinsøjle, specialproduceret af danske Kvadrat.
“Red Blue Violet” leger med primærfarverne rød og
blå, der i toppen er skarpt adskilt, men i værkets
nederste halvdel fusionerer i en optisk farvebland
ing og danner violet. På afstand opleves værket
som bestående af tre farver. Kommer man tæt på
opdager man dog, at den violette farve blot er en tæt
vævning af farverne set i overdelen.

CLAYDIES

ASTRID KROGH

Astrid Krogh er uddannet tekstildesigner fra
Danmarks Designskole i 1997 og arbejder i krydsfeltet mellem lys og tekstiler.
Krogh benytter sig bl.a. af optiske fibre til at “væve”
tekstiler, der kan lyse op, ændre udtryk og skabe
synergi mellem værket og rammerne omkring.
Hun udforsker dynamikken mellem kunstigt og
naturligt lys og drager inspiration fra naturen, hvor
lyset forandres konstant og uforudsigeligt.

To personer, én keramiker. Mød Claydies.
Samarbejdet mellem Karen Kjældgård-Larsen og
Tine Broksø, der begge er uddannet fra Danmarks
Designskole i produktdesign, linjen for keramik
og glas. De er bedste venner, men endnu bedre
kollegaer. Ifølge dem selv er Tine og Karen smeltet
sammen til én keramiker, og alle deres værker bliver
lavet med fire arme.
Deres kreationer undersøger en konceptuel tilgang
til keramik, hvor humor, ironi og provokationer præger hverdagsobjekter med charme og personlighed.

“A Square of The Universe -2018” står som et fem
meter højt fyrtårn på museumspladsen. Toppen
er belyst af LED-dioder, der er sammensat i et
symmetrisk net af metalstrenge. I denne orden lyser
dioderne op i tilfældige og vekslende mønstre, som
et udpluk af universet indkapslet i en glasmontre. Publikum kan bevæge sig rundt om værket
og opdage nye farvekombinationer, mønstre og
systematisk kaos. “A Square of The Universe” kan
også anbefales efter mørkets frembrud, hvor lyset
opleves endnu kraftigere, levende og kontrastfyldt.
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NYE RAMMER
NY VELKOMST

Velkomsten står centralt i museets nye
ankomstplads. Med det store fornyelsesprojekt rækker museet ud i byrummet,
tilgængeligheden er forbedret, belægningen
er restaureret, og et tysk specialfirma har
særudviklet de udendørs montrer, mens
pladsens historiske skulpturport står
nyhugget med dansk stenhuggerhåndværk. Fra museumspladsen træder man ind
i det nye billetsalg, hvor en kaffebar og en
popup-butik giver en god velkomst og start
på besøget.
Museet ønsker ikke blot at være et af Europas foretrukne
design-besøgsmål, men også at åbne museets unikke
historiske miljø ud mod offentligheden: ”Vi vil gerne give
noget tilbage til byen. Den nye plads vil, med respekt for
stedets historiske værdi, tilføre området en moderne og
tidssvarende profil. En udvidet museumsoplevelse, mødested og udstillingsvindue for dansk design”, forklarer
museumsdirektør Anne-Louise Sommer.

FLEXIBILITY C7 BØJET I NEON

Og byen og publikum har taget godt imod. Fra det øjeblik
neonskiltene over indgangen blev tændt, styrede publikum helt naturligt direkte efter det nye billetsalg, der er
indrettet i ”Stødehuset” og ”Stensalen” ud mod den nye
plads. Museets bygninger var fra 1753-1910 hjemsted for
Danmarks første offentlige hospital, Det Kgl. Frederiks
Hospital, og her tjente ”Stødehuset” og ”Stensalen”, som
rammer for hospitalets apotekerforsyning, hvor medikamenter blev stødt og præpareret til brug i datidens
behandlinger. I dag danner huset ramme om velkomsten
med billetsalg, café, årskort og merchandise fra den indbyggede popup-butik i de hvælvede rum. Neonskiltet over
glasdørene er bøjet i skrifttypen ”Flexibility”, vægt ”C7”,
der er den skrift, som museet fandt frem fra arkiverne og
har digitaliseret som del af museets identitetsprogram.
Skabt af den danske arkitekt og grafiske designer Naur
Klint i 1960'erne.
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DIREKTE FRA LABORATORIET
NY UNIFORMERING

Som del af den nye velkomst trak også museets publikumsteam i ny uniformering. Museet gik i 2018 fra en
lavmælt standarduniform til to synlige uniformselementer tilpasset i samarbejde med to stærke hold fra den
danske designscene. I sommeren 2018 fik teamet de
første erfaringer med forklædet af Morten Thuesen og
Letizia Caramia fra OLDER PARIS, der laver bæredygtige
uniformer til restauranter, hoteller og gourmet-, kunstog designinstitutioner.
Og med pladsen blev en helårskittel lanceret i samarbejde
med designer Henrik Vibskov, der har fornyet arbejdskitlen med museets markante grafiske element på ryggen.
Kitlen er udført i bæredygtigt stof i OEKO-TEX®, en af
verdens førende sundheds- og miljømærker for tekstiler.

”Vi har set på mange muligheder for uniformering. Og
valget af kitlen og forklædet var egentlig ret oplagt for
os. Designmuseets rammer emmer jo af gammel hospitalshistorie, men man kender i lige så høj grad kitlen og
arbejdsforklædet fra værkstedet, metalsmeden, systuen
og laboratoriet, hvor forskellige aspekter af formgivning
finder sted”, forklarer teamleder Marie Louw Käszner.
”Vi ville ramme den særlige holdånd, som opstår, når
man spiller i samme trøjer – og hvor vi samtidig er tro
mod den branche, som vi er sat i verden for at inspirere.
Det synes vi både Henriks kittel og Mortens forklæde
klarer formidabelt. Vores publikum giver virkelig god
respons på en uniform, der illustrerer service og samme holdånd, som gennemsyrer Vibskov-brandets egen
”Team-Vibs-kittel”. Det er en fantastisk måde at klæde
sig på til mødet med vores mange gæster," tilfjøer Marie
Louw Käszner.
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Designmuseum Danmark er beliggende i en
helt særlig bymæssig sammenhæng trukket
tilbage fra Bredgade blandt fredede bygninger
i den gamle Frederiksstad. Vores opgave med
transformationen af museets ankomstsituation
var at finde en måde at invitere byen ind.
Dan Stubbergaard, arkitekt MAA og grundlægger
af COBE, der står bag transformationsprojektet
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92
1.084
6.467
13.288
Kursister gik på
museets designskole

Deltog i vores gratis
søndags-familieworkshops

Børn deltog i museets
undervisningstilbud
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Børn og unge besøgte selv
museet med skole eller familie

HIGHLIGHTS
EVENTS, LÆRING OG FORMIDLING

Vi har i årets løb udviklet og afviklet en lang
række aktiviteter, der har engageret, inspireret og uddannet børn, unge og voksne fra
nær og fjern – fra markeder og talks i museets lokalmiljø til børn og unge i Moskva,
hvor museets lærings- og formidlingsteam
var inviteret til at facilitere en workshop i
samarbejde med Garage Museum.
DESIGNMUSEUM
DANMARK I MOSKVA

Designmuseet blev inviteret til at tilrettelægge og lede
en Masterclass samt en workshop om "Design language" på Garage Museum of Contemporary Art i Moskva i
2018. Projektet var blevet til i samarbejde med Slots- og
Kulturstyrelsen i forbindelse med festivalen "90th Anniversary of Gorky Park".
blev udbudt for 15 personer fra under• Masterclassen
visnings- og formidlingsafdelingen på Garage muse-

•

um i Moskva
Derudover deltog ca. 200 gæster i en offentlig heldagsworkshop på Garage Museum.

DESIGN X CHANGE

For andet år i træk afviklede museet i weekenden den
22.-23. maj Design X Change – en begivenhed der bringer
bæredygtighed i øjenhøjde til glæde for museets mange
besøgende samt et stort lokalpublikum. Og rekorden blev
slået med over 4000 besøgende og et hav af brugerinddragende aktiviteter, talks og underholdning.
En af de store attraktioner var den smukke scene i
museets have, bygget af studerende fra Det Kongelige
Akademis Arkitektskole. Scenen var inspireret af japansk
byggeteknik, hvor man samler en struktur uden brug af
søm og skruer, hvor alt kan skilles ad og genbruges, i tråd
med Design X Changes overordnede budskab.

LILLESTORHVERDAG –
ET HUSKUNSTNERPROJEKT OM HVERDAGSDESIGN FOR BØRNEHAVEBØRN
På baggrund af en ansøgning til Statens Kunstfonds
Huskunstnerordning, målrettet børnehavebørn, indledte
museet i foråret 2018 et spændende samarbejde med
pædagoger fra tre københavnske dagtilbud og en scenograf og to skuespillere. Sammen udviklede gruppen et
forløb for de ældste børnehavebørn, der både foregik ude i
institutionerne og på museet. Projektet undersøgte de nye
formidlingsmetoder og greb, der opstår når tre fagligheder mødes i et ligeværdigt samarbejde, med det museale
rum som ramme. Samarbejdet resulterede i et projekt
om hverdagsgenstande og drømmerejser. Projektet blev
afviklet med stor succes i foråret/sommeren 2018 og blev
afsluttet med en stor, fælles fernisering i museets have.

PROJEKTETS MÅL

udvikle Best Practice til børnehavebørn i et tvær• At
fagligt ligeværdigt samarbejde.
pædagoger i børnehaver får redskaber, der sætter
• At
dem i stand til at indgå samarbejder med kulturinstitu-

•
•

tioner og tænke museumsrummet ind i deres pædagogiske praksis
Udvikling af et formidlingsmateriale målrettet dagtilbud
At arbejde med processen på en undersøgende og involverende måde, der giver børn og voksne erfaring med
aktivt at følge, deltage og fordybe sig i kreative processer.

ANDRE AKTIVITETER OG
SAMARBEJDER I 2018
• Kulturnatten
• Byg & Bajer – kreativ fredagsbar
• CHART Art Fair
• Golden Days Festival

Design X Change blev i 2018 støttet af Københavns
Kommune og var en del af Danish Design Festival.
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FORSKNING
OG PUBLICERING

BØGER

Dybdahl, Lars & Veiteberg, Jorunn (2018):
Gitte Jungersen – Ceramic Works.
Stuttgart; Germany:Arnoldsche Art Publishers.
Olesen, Christian Holmsted (2018):
Den danske stol – en international affære.
Danmark, København: Strandberg Publishing.
Olesen, Christian Holmsted (2018):
The Danish Chair – an international affair.
Denmark, København: Strandberg Publishing.

ARTIKLER

Houkjær, Ulla (2018). ”Smykke og symbolik”.
In Thulstrup, Thomas C. og Nobel Jacobsen, Michael
(Ed.). Magtens smykker – Koldinghus 750 år (1268-2018)
/ The Splendour of Power (pp. 102-123). Dansk og
engelsk tekst. Udstillingskatalog.
Kolding, Danmark: Museet på Koldinghus.

ANMELDELSER

Toftegaard, Kirsten (2018). Anmeldelse af:
Brooks, Mary M. og Dinah D. Eastop: ”Refashioning and
Redress – Conserving and Dispalying Dress’’. Los Angeles, USA: The Getty Conservation Institute. In Rykind
Eriksen, Kirsten (Ed.): Dragtjournalen, årgang 12, nr. 16,
2018 (pp. 146-148).

FAGREDAKTION

Stockmarr, Pernille (2018). Fagredaktør på: Hugsted,
Marie (2018). Den lille bog om dansk design – for børn
og barnlige sjæle. København, Danmark: Strandberg
Publishing.

FILM

Rosenlund, Christine (2018). Tilrettelæggelse af dokumentarfilm: Mathias Bengtsson - organiske transformationer. København, Design Museum Danmark. (8 min.)
Rosenlund, Christine (2018). Tilrettelæggelse af dokumentarfilm: Mai 68 – de franske studenteroprørsplakater. København, Design Museum Danmark. (15 min.)
The Danish Chair bogen, Strandberg

PODCAST

Iversen, Anne Cathrine Wolsgaard (2018). ”Jewelry
Journey Podcast – Episode 9: Designmuseum Danmark”.
Produktion: Jewelry Journey Podcast (22 min.)
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NYERHVERVELSER
I GENSTANDSSAMLINGEN

Der en stor glæde, når vi kan præsentere vores danske og internationale gæster for nye erhvervelser og donationer til museets
samlinger. Generøse donationer fra talrige danske virksomheder,
designere, fonde og privatpersoner samt museets indkøb har i 2018
resulteret i, at vi har optaget en række nye genstande og værker i
vores genstandssamling og mange flere i vores arkiver, bibliotek og
plakatsamling. Erhvervelserne er hver især med til at sikre, at vores
samlinger lever og udvikler sig til glæde for eftertiden.
Arkiv for Dansk Design, Plakatsamlingen og Genstandssamlingen har samlet set erhvervet 501 genstande i 2018.

HENNING KOPPEL ”SVANEN”

Et absolut topstykke blandt museets erhvervelser i 2018 er den
knap 2 kg. tunge vin- eller vandkande i sterlingsølv, designet af
Henning Koppel i 1956. Kandens folkekære navn ”Svanen” blev
givet af sølvsmedene, oprindelig har den blot nummeret 1056.
Koppel designede 3 vin/vandkander for Georg Jensen – Svanen,
Den gravide and samt Den afrikanske dame – alle produceres fortsat. Kandens smukt svungne former, elegante ”næb” og den store
variation i sølvets tykkelse fra hank over korpus til tud er mester
ligt udtænkt, og Svanen har forståeligt ikonisk status inden for
dansk sølvsmedekunst. Museets eksemplar er uden årstalskode
og derfor fremstillet før 1977 – måske allerede i 1950’erne. Den
stammer fra en privat samler, som gennem 40 år udelukkende har
haft den til pynt og er følgelig i meget fin stand, men med det lidt
ældre sølvs smukke, lette patina. Kanden er udstillet i museets
faste samling sammen med andre af Koppels mesterværker som
Fiskefadet og Den gravide and.
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LYSESTAGE AF CHRISTOPHER DRESSER (1834-1904)

Den sjældne lysestage er fremstillet i begyndelsen af 1880’erne og udført
i forsølvet metal og elfenben. Det lille tårn er en kombineret lyseslukker og
tændstikstænder, med aftageligt låg. Lysestagens form har referencer til den
klassiske kammerstage, men indvarsler samtidig det moderne, industrielle
design. Den er udført af skotskfødte Christopher Dresser, som i princippet
satte dagsordenen for Arts & Crafts bevægelsen. En tilsvarende lysestage, med
manchet på lyspiben, er i MoMA’s samlinger. Flere af Dressers designs som
eksempelvis hans brødrister, tegnet i 1878, produceres fortsat hos Alessi.

TEKSTIL AF VIBEKE LIND

Tekstil af Vibeke Lind (1923-2013) til en briks, hvis betræk var vævet af Hanne
Vedel. Briksen var udstillet på Designmuseum Danmark på Snedkernes
Efterårsudstilling. Puden er strikket i garn spundet i 60% uld og 40% silke på
Spindegården, Aabenraa. Puden er doneret af væveren Hanne Vedel.

GLASVASE AF INGEBORG LUNDIN (1922-1992)

ANDY WARHOL TORSOS

Ace Gallery Grand Palais-Paris 22/X-30/X 1977.
Den signerede udstillingsplakat indgår i en stor samling på ca. 1000 plakater,
doneret af den tyske kunstsamler Hans Harald Diercksen.

Ingeborg Lundin var et vigtigt navn inden for svensk glaskunst og hun modtog
guldmedalje ved Milanotriennalen allerede i 1957. Museets erhvervelse, en
skulpturel vase i klart glas, er fra hendes glansperiode og fremstillet for Orrefors
i 1957. Lundin er bl.a. repræsenteret på Nationalmuseet i Stockholm og Röhsska
Museum of Design and Craft.
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SÅDAN NÅEDE VI UD
HJERTER OG STJERNER
I MEDIERNE

SÅDAN BRUGTE VERDEN
OGSÅ MUSEET I 2018
BIBLIOTEK

Antal besøg på læsesal
Antal gruppe-besøg i bibliotek
Nye bøger og tidsskrifter i biblioteket
Samlet udlån (inkl. Læsesal)
Lån til læsesal
Fjernlån
Beholdning af bøger, tidsskrifter, pjecer

PLAKATSAMLINGEN
Antal besøg
Beholdning
Udlån

ARKIV FOR DANSK DESIGN
Antal besøg
Beholdning
Udlån

ONLINE BESØG

Antal besøg på bibliotekets onlinekatalog
Antal besøg på Furnitureindex.dk

MEDIEOMTALE
2017

2018

7.619
39
706
22.596
17.271
1.430
207.106

6.389
32
895
23.089
15.947
1.561
208.001

554
23.472
81

427
23.476
34

1.490
396.862
175

842
397.103
35

28.229
81.489

22.938
86.832

Pressen tog vel imod vores udstillinger og
aktiviteter i 2018. I januar lagde vi ud med hele
ti sider i Berlingske søndagstillæg, hvor kendte
personligheder lod sig interviewe og fotografere i museets stoletunnel om deres yndlingsstol.
Og både Politiken og DR’s P4 var med, da
museet lancerede et nyt formidlingstiltag
målrettet de yngste gæster. Endelig landede
Meissen-porcelænsørnen på forsiden af Politikens kultursektion, da designanmelder Lars
Hedebo gav den store særudstilling Creme de
la creme fem ud af seks hjerter.
Til stor glæde blev museets nye forplads også
vel modtaget af pressen, hvor bl.a. Berlingskes
kunstanmelder Torben Weirup gav den fire ud
af seks stjerner, suppleret med en historisk artikel om museet og Frederiksstadens historie.

407.637→431.118
276.096→288.233
1.127.768→1.378.003
29.700→34.000
13.349→15.500
WEBSITE
BESØG

WEBSITE
UNIKKE BESØG

INSTAGRAM
FØLGERE

FACEBOOK
FØLGERE
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WEBSITE
SIDEHENVISNINGER

TAK FORDI I STØTTER OS
FONDE, SPONSORER OG
SAMARBEJDSPARTNERE

Designmuseum Danmark er et statsanerkendt specialmuseum, der har det nationale ansvar for design, kunsthåndværk,
kunstindustri og østasiatisk kunst. Vi er
en selvejende institution, der nyder det
store privilegium at modtage statsstøtte.
Størstedelen af vores omsætning genereres
dog på anden vis. Gennem egne indtægter
og gennem generøs støtte og donationer fra
fonde og virksomheder. Den opbakning er
uvurderlig – og det er en absolut nødvendig
forudsætning for, at vi fortsat kan udvikle
museet, de fredede bygninger og leve op til
vores vision og mission.
Den største tak til alle i Designmuseum Danmarks
netværk og alle, der støtter os. Intet af dette var muligt
uden jeres kæmpe opbakning. Bestyrelsen, ledelsen og
medarbejderne sender en hjertelig tak for godt samarbejde i 2018 til:
Arne V. Schleschs Fond
Augustinus Fonden
CHART ART FAIR
Den Schweiziske Ambassade
Designmuseets Venner
Furi Appel og Gunnar Niskers Fond
Hermod Lannungs Museumsfond
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond
Knud Højgaards Fond
Kunstakademiets Arkitektskole
Kulturnatten
Københavns Kommune, Beskæftigelses- og
integrationsforvaltningen
Ny Carlsbergfondet
Slots- og Kulturstyrelsen
Skoletjenesten, Videncenter for eksterne læringsmiljøer
Varelotteriet
Wonderful Copenhagen, Tourism + Culture Lab
15. Juni Fonden

FRA KUNSTINDUSTRIMUSEUM
TIL DESIGNMUSEUM – EN NÆNSOM
BYGNINGSTRANSFORMATION

Vi arbejder vedvarende på at udvikle vores enestående
fredede bygninger, så de kan danne ramme om vores
mange besøgende og en tidssvarende designformidling
Følgende fonde støtter os i dette væsentlige arbejde:
A.P. Møllers Almene Fond
Augustinus Fonden
C. L. Davids Fond og Samling
OJD Fonden
Villum Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
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ØKONOMISKE NØGLETAL
ÅRSRESULTAT 2018

Vores årsresultat 2018 viser en god balance og omsætning. Vores egenindtjening er markant stigende. Vi er med andre ord blevet bedre til at
tænke forretningsorienteret. For selv om vi som statsanerkendt museum
nyder det privilegium at modtage statsstøtte i henhold til ”lov om museer
m.v.” §16, er vi meget afhængige af selv at tjene penge og generere midler.
Det sætter os i stand til at vedligeholde vores fredede bygningsmasse, der
er en enestående del af den vigtige danske bygningskulturarv.

INDTÆGTER

(kr.)

2018

(t.kr.)

2017

Driftstilskud fra staten
Projekttilskud m.v. fra staten
Tilskud fra kommuner
Ikke-offentlige tilskud
Entreindtægter
Lokaler ejendomme, friarealer
Samlingens forvaltning
Udstillinger
Anden formidlingsvirksomhed
Andre renter
Butik og cafe

15.465.711
1.368.246
175.000
24.404.202
15.487.612
4.471.232
201.707
62.100
619.689
4
9.114.828

15.309
1.879
210
7.764
13.409
4.610
290
23
641
0
8.853

INDTÆGTER I ALT

71.370.331

52.988

UDGIFTER

Personale
Lokaler ejendomme, friarealer
Samlingens forvaltning
Erhvervelser og forskning
Udstillinger
Anden formidlingsvirksomhed
Administration
Entreudgifter
Husleje, prioritetsrenter
Andre renter
Butik og cafe
UDGIFTER I ALT
Formålsbestemt henlæggelse
Anvendt henlæggelse fra tidl. år
RESULTAT overført til kapitalkonto
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2018

2017

-27.819.373
-33.762.949
-1.032.102
-711.712
-2.736.338
-2.190.582
-3.167.798
-138.785
-594.948
-24.739
-5.119.621

-23.119
-13.465
-1.036
-1.643
-4.686
-3.678
-2.656
-227
-586
-31
-5.083

-77.298.947

-56.210

0
6.291.961

0
3.714

363.345

492

ØKONOMISKE NØGLETAL
UDVIKLING I EGENINDTJENING

Museets egenindtjening udgør godt 2/3 af
omsætningen, mens statstilskuddet udgør
under 1/3. Over årene har fondsbidrag støttet museets udvikling. Særligt markant kan
det ses med museets store tagrenovering
2012-14 og museumspladsen i 2018.

71,3
26,5

59,9
29,5
52,2
7,9

Alle tal i millioner kr.
46,7

Projekttilskud
fra fonde m.v.

42,3

42,6

17,4

17,2

6,0
40,5

37,5

3,9

11,2

20,9

29,0

30,1

25,2

14,7
Egenindtægter

9,8

9,1

9,7

Driftstilskud
fra staten

16,5

15,7

15,7

15,8

15,7

15,5

15,3

15,5

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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DEN SOCIALE BUNDLINJE
SÅDAN SKABER VI OGSÅ VÆRDI

DESIGN ER FOR ALLE

U 26 ÅR GRATIS

DESIGN I HÆNDERNE

7.000 M2 FREDET
BYGNINGSKOMPLEKS

TRÆKKER TURISTER
TIL DANMARK

DESIGN SKAL DELES

STØT FREMTIDENS
DESIGN

SAMLINGER FOR
EFTERTIDEN

VI GIVER TILBAGE

Vi tror på, at design er for alle.
I øjenhøjde med store og små.
Vi giver gratis adgang og har partnerskaber med lokale folkeskoler,
børnehaver og Dansk Røde Kors
asylafdelings børneskole.

Frederiksstaden, området omkring
Designmuseum Danmark, er på
”boblerlisten” til Unescos Verdenskulturarvsliste. Med hjælp fra fonde
og via egne midler sørger vi for at
renovere og forny vores historiske
museumsbygning, så hjemstedet
for dansk design går videre til de
næste generationer.

Donationer fra privatpersoner, på
typisk 200 kr., har i 2018 muliggjort,
at vi kan udvikle et helt nyt undervisningsmateriale, som vil blive lagt
online til fri deling og indgå i designværkstedet til glæde for børn og alle,
der går til design hos os.
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Som noget helt unikt for danske
museer tilbyder vi gratis adgang til
unge – ikke bare studerende – men
alle under 26 år. Vi tror på, at håndværkeren, den ufaglærte og alle,
der er nysgerrige, kan lære meget i
mødet med design.

Designmuseum Danmark har i 2018
en stor andel internationale gæster.
Omkring 80 % af de besøgende.
Ny undersøgelse fra tourism+culture
lab viser, at turisterne oven i købet
er dedikerede og planlægger deres
besøg allerede hjemmefra. Design
og arkitektur står højt på turisternes
tjekliste, når turen går til Denmark.

Vi er hele Danmarks designhukommelse. Med vores samlinger,
bibliotek og arkiver skaber vi en
inspirationsbank, som nye generationer kan lære af. Vi indsamler,
registrerer, bevarer, formidler og
forsker, så design fortsat kan skabe værdi for fremtiden.

Tusindvis af børn og voksne deltog i
2018 i workshops og i undervisning
i vores designværksted. Kig forbi
de åbne og gratis værksteder hver
søndag. Vi tilbyder også gratis omvisninger hver onsdag og søndag
på dansk og engelsk.

Vores museum er ramme om
events, koncerter, open air teater
i museumshaven, åbent bibliotek
og arkiver, små og store madoplevelser, fester og et årligt marked
for bæredygtighed.

Hver krone vi tjener via vores udstillinger, butik og udlejning bliver
geninvesteret i vores arbejde.
Tak for jeres støtte!

TAK TIL HOLDET
REPRÆSENTANTSKAB,
BESTYRELSE, MEDARBEJDERE

Uden holdet ingen succes. Tak til alle for en dedikeret
indsats i 2018 – og stor tak til museets repræsentantskab
og bestyrelse
REPRÆSENTANTSKAB

MEDARBEJDERE

Stig Andersen, formand
Annette Saust Estø
Asger Høeg
Camilla Mordhorst
Christian Holmsted Olesen
Flemming Lindeløv
Grete Thrane
Jeppe Skadhauge
Johan Adam Linneballe
Karin Carlander
Kjeld von Folsach
Lene Damsbo Brix
Maria Fabricius Hansen
Marie Louw Käszner
Mathilde Aggebo
Nina Linde
Per Vangekjær
Pil Bredahl
Torben Nielsen

Museet råder over 55 årsværk fordelt på ca. 80
medarbejdere i mange funktioner. I løbet af 2018 har
følgende været ansat i museet.

BESTYRELSE
Stig Andersen, formand
Camilla Mordhorst
Christian Holmsted Olesen
Jeppe Skadhauge
Johan Adam Linneballe
Maria Fabricius Hansen
Torben Nielsen

MUSEUMSDIREKTØR
Anne-Louise Sommer

LEDERGRUPPE

Allan Larsen, driftschef
Birgitte Hansen-Hoeck, økonomichef
Christian Holmsted Olesen, udstillingsog samlingschef
Henriette Falkenberg, direktionssekretær,
HR-ansvarlig
Kristian Rise, udviklingschef
Lars Dybdahl, biblioteks- og forskningschef
Nikolina Olsen-Rule, kommunikationschef
Poul-Erik Mortensen, økonomichef

UDSTILLINGER,
SAMLINGER & BIBLIOTEK

Anja Lollesgaard, Anne Cathrine Wolsgaard Iversen,
Anne Skjelbo, Astrid Christine Abildgaard Hunov,
Christine Rosenlund, Kirsten Toftegaard, Maj
Ringaard, Mette Krøyer Madsen, Nils Frederiksen,
teamleder, Peniila A. Laviolette, Pernille Stockmarr,
Peter Kristian Poulsen, Peter Q. Jacobsen, Sabina
Michaëlis, Sara Fruelund, Sidsel Vogdrup-Schmidt,
Ulla Houkjær

KOMMUNIKATION, FORMIDLING
& UNDERVISNING

Alastair Halfhide, Anders Eske Laurberg Hansen,
Anne-Sofie Rump, Line Glavind, Amanda Stoltze
Freisleben, Amine Skousgaard, Anders Bundgaard
Nielsen, Ane Cornelia Pade, Anna Sofie Mørch
Bendixen, Anne Kathrine Eckhardt, Emilie Vorre
Strømstad, Gitte Kopenhagen, Jasper Vangsgaard,
Kirsten Lassen, Kristoffer Koefoed-Hansen,
Laura Elkjær, teamleder for underviserne, Marie
Lytken Laursen, Nathalie Türck Østergaard, Stine
Marie Haarløv

MUSEUMSVÆRTER

Marie Louw Käszner, teamleder, Aja Fogh Linnet,
Albert Østerbye, Alexander Niclas Lerche, Amanda
Rasmussen, Anja Puggaard Hansen, Anja Sønderby
Bak, Anna Daubjerg Lassen, Anna Duran, Anna
Holm Pingel, Anne Kathrine Krogh Bornak, Augusta
Bo Paludan, Camilla Bast Nielsen, Caroline Munksø,
Emma Langkilde Vammen, Eva Esther Larsen, Eva
Lone Tolstrup Pryds, Esben Lindhe, Frederikke
Katchen, Gustav Ravn Berg, Jonas Nørregaard
Bruun, Josefine Pei Christensen, Karen Juul
Sørensen, Katrine Kjær Nielsen, Katrine Nilsen,
Kenn Roy, Lea Høyrup Nedergaard, Lena Nicolajsen,
Lene Schack, Line Josefsen, Lykke Andersen,
Mads Bengtson, Malte Lerhard, Marianne Dupont,
Mathias Kobberrød Rasmussen, Mine Anne Sofie
Neumann, Oskar Emil Breindahl, Sarah Munk Beilin,
Simon Lenz Bærentsen, Sofie Nissen Knudsen,
Sophia Moe Christoffersen, Søren Nordhausen,
Thea Kaas Holm, Thomas Lindtorp Pedersen,
Tina Folkersen, Torkell Ingvarsson, Trine Berg,
Trine Munk Jensen, Victor Christopher Skovmand,
Vilhelm Lindinger Saxild

DRIFT & SIKKERHED

Tom Lorenzen, Boris Hagelskjær Jensen,
Esben Holst Therkildsen, Camilla Thorsen Vilslev,
Thomas Bakke, Michael Ehlers Petersen

SEKRETARIAT

Kristiane Marie Bruun Iversen,
Mathilde Østerbye

ØKONOMI

Jette Nedergaard, Louise Kure

FRIVILLIGE, PRAKTIKANTER
& JOBPRØVNING

Året igennem har vi haft fornøjelsen af et mindre
antal frivillige/praktikanter i virksomhedspraktik el.
lign, praktikanter fra de højere uddannelses-institutioner samt erhvervspraktikanter fra 9. klasse.

MUSEUMSBUTIK

Ann-Christine Rørvang, teamleder
Simone Mary Jensen
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DET SKAL DU OPLEVE I 2019
ANNE-LOUISES 5 ANBEFALINGER

BAUHAUS
UDSTILLING

I anledning af 100-året for Bauhaus skolens stiftelse
har museet viet hele 2019 til en række udstillinger og
aktiviteter. Den største af disse er udstillingen Bauhaus
#itsalldesign produceret af Vitra Design Museum og
Bundeskunsthalle. Her glæder jeg mig til at se, hvordan
udstillingen behandler alle aspekter af skolens aktiviteter, dens indflydelse og relevans og ikke mindst, hvordan
nutidens design og designere har videreført arven fra
Bauhaus. Det er jo en arv, som også har haft indflydelse
på dansk design, hvilket vi på museet har skabt en lille
særudstilling om. Og så glæder jeg mig særligt til at blive
kreativt udfordret i vores Bauhaus-workshop, designet
specielt til museet. Her kan vores gæster komme og prøve kræfter med nogle af de metoder, som skolen er kendt
for, særligt med fokus på farvelære, geometriske former,
krop og rum. Som noget helt ekstraordinært, bringer
vi en tysk marionetteaterperformance, med originale
Bauhaus-dukker, til museet i løbet af forsommeren.
Jeg tror, at det bliver lidt af et tilløbsstykke.

DANMARKS NÆSTE KLASSIKER

Som nogle måske har bemærket, har fem dygtige unge
designere igennem 6 uger trængt ind i danskernes hjem
hver tirsdag aften i DR 1’s nye serie, Danmarks Næste
Klassiker. Nu bliver det muligt at komme helt tæt på alle
fem designeres værker, skabt til serien. Museet viser alle
møblerne – i alt 30 stk. – i kategorierne spisebordsstol,
spisebord, lampe, børnemøbel og lænestol. Og selvom
jeg har været dommer og har gået tæt op og ned ad alle
designerne, mens vi har optaget, så glæder jeg mig helt
enormt til at se, hvordan udstillingen bliver modtaget
side om side med de gamle klassikere, vi udstiller i museet. Det bliver et frisk pust og jeg tror, at mange gæster,
også dem der har fulgt TV-serien, synes, at det er sjovt
at komme ind og se den ”ægte” vare.
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BAUHAUS
GYMNASTIK

Hvem vil ikke gerne gå sommeren i møde i god form.
Jeg vil personligt se frem til at starte mine lørdage i juni
med en frisk omgang morgengymnastik i Grønnegården.
I bedste Bauhaus-ånd, tilbyder vi nemlig stræk og bøj og
græs mellem tæerne og en god måde at starte weekenden
på. På Bauhaus-skolen gik man op i sundhed, med bl.a.
vegetarretter i kantinen og gymnastikøvelser, ind i mellem
undervisningen, så de studerende kunne holde sig sunde
og raske. Og hvem siger, at en museumsoplevelse ikke
kan være fysisk udfordrende? Jeg glæder mig allerede.

TOURISM+CULTURE LAB
NY PODCAST SERIE OM
DANSK DESIGN

Jeg elsker at lytte til podcasts og derfor er det også ret
spændende, når vi selv har kastet os ud i at lave en. Som
et led vores strategiske samarbejde med Wonderful
Copenhagen i regi af Tourism+ Culture Lab, har museet udviklet en række markedsføringstilbud, målrettet
et internationalt publikum. Og i 2019 glæder vi os til at
introducere vores nye Podcast-serie, der i første omgang består af tre afsnit omhandlende museets historie,
møbelklassikere og ikoner samt Dansk design nu. Vi har
bedt et panel af internationale podcastlyttere evaluere
vores første pilot-afsnit og fået god feedback. Podcasten
er et til tilbud til dem, der ikke har fået nok og gerne vil
et lag dybere ned i fortællingerne om dansk design og til
dem der er nysgerrige på, hvad det er der gør, at dansk
design har haft så stor succes internationalt.

DESIGNFESTIVAL I MAJ
OG CHART I AUGUST

Hele maj måned kommer til at bugne af design. Her på
museet står vi får tredje år i træk klar med vores bæredygtige event, Design X Change, som er en del af Danish
Design Festival og under 3daysofdesign byder vi på
tre morgen-talks i samarbejde med Slots- og Kultur
styrelsen og Jens Martin Skibsted. Det kommer bl.a. til
at handle om Biomimicry, som er en måde designere arbejder med naturen som forbillede og nørdefaktoren er
med sikkerhed ret høj. Det bliver godt. Og når vi vender
tilbage fra sommerferien, står vi klar med et brag af et
event, når CHART Design igen i år indtager museet.

Fotos fra særudstillingen Bauhaus #itsalldesign.
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PREFACE
A YEAR OF EXPANSION, DESIGN PRIZES
AND CONTEMPORARY DESIGN

ENG

2018 was the year when Designmuseum
Danmark realized the first part of our
expansion plan, with a new entrance area
and museum plaza to delight the many
thousands of visitors who have added us to
their must-see list of attractions. Our vision
that design is for sharing has been brought
to life with a new free exhibition platform
on the museum plaza. The year has also
brought us several design prizes plus the
exhibition Creme de la creme, rarely-seen
items from the museum’s collections.

ANOTHER YEAR WITH
EXCELLENT VISITOR NUMBERS

Our new museum plaza and entrance area have without a
doubt produced some of the high points of the year. From
the moment we broke ground in May to the introduction
of the museum plaza in November, it has been a phenomenal journey. We followed the process closely, and our
regular visits to the stonecutters allowed us to witness
the process by which the statues originally crafted by the
royal sculptor Johan Christoph Petzold in the 1750s have
been recreated with the greatest respect for the original
style. COBE designed and organized the plaza, ticket
sales area, shop and café, and the entire project has been
in the safe and loving hands of the Forenede Stenhuggerier A/S (United Stonemasons), under the supervision of
sculptor and professor Morten Stræde. The project has
been made possible by the generosity of the OJD Fund,
Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde.

In this year’s special exhibition Creme de la creme, we
displayed at Bredgade some of the top items from the
collection that are usually seen around the world when
they are loaned out to leading museums. Impressive
porcelain birds from the Meissen factory in the 1700s
met Toulouse Lautrec’s striking Parisian posters, and
French goblets from the 1500-1600s met Chinese vases
from the Ming dynasty. Few people connect the design
museum with big names like Gauguin and Matisse, but
seen in context, it makes sense that our collection also
includes Gauguin’s ceramics and Matisse’s paper cutouts and wall tapestries. Design is a wide category, in
particular at a museum like ours, which is based on a
tradition-rich history of arts and crafts.

As part of the museum plaza, we have a new platform
for outdoor exhibitions. Our five beautiful outdoor display cases, developed by the Museumstechnik in Berlin,
will offer our guests and the city’s residents and tourists
the opportunity to experience design as they stroll by. In
SHARING, our first exhibition, five of Denmark’s leading
young craftspeople and designers show their work.
The museum plaza has been a critical step and the start
of a comprehensive building plan that will bring our
1700s-era buildings into the 21st century in order to create a better framework for contemporary museum operations. Everything will be done with the greatest respect
for preservation and the architectural qualities of Frederikstaden. In 2018 we received the happy news that the
Augustinus Foundation would be supporting our project.
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Even though our visitor numbers in 2018 were slightly
below our record numbers in v, we are happy that the
totals remain high. Despite record heat and a construction site facing Bredgade during the summer period, we
welcomed nearly 280,000 visitors.
Again this year we welcomed thousands of schoolchildren and students who were presented with a world of
design in our popular educational programmes centred
on design and craftsmanship. And our design school
has been home to several creative processes – which
this year included newly-developed teachers’ courses
that focus on design thinking in co-operation with the
company DesignIt.

Without the public, our partners, and the generous
support of funds, we would not have a museum. Without
our passionate and engaged employees, we wouldn’t be
able to reach the heights we have reached. We’d like to
take this opportunity to say thank you to everyone who
has made it possible for us to share design and to the
people who support us every day.
Thank you for a good 2018.
Stig Andersen, Chairman of the Board
and Anne-Louise Sommer, Museum Director

OUR GUESTS

ENG

4.441

274.619

Guests in our Café and Shop. These numbers show
guests that only visit our café and shop, and not
exhibitions and collections

Guests visited our exhibitions
and collections in 2018

Students
30.986
Under age 26
24.226

Seniors 65+
20.032

Children
13.288

Schools and group visits
16.082

Events
12.940

Visits to our museum garden
9.069
Adults
141.614

Library and archive visits
6.382

57 %
UNDER
30 YEARS

FROM ALL
OVER THE
WORLD

More than half of our visitors are under
30 years old – the Danish Agency for Culture's
national user survey

We attract guests from all over the world.
Approximately 80% are international guests
– the Danish Agency for Culture's national
user survey

289.869

172.459

INCREASING
VISITOR
NUMBERS
During the past years,
we have experienced
an increased awareness
and interest in all the
museum’s activities as
a platform for design
experiences.

279.060

229.179

132.023
82.508

94.689

63.123

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

33

SOCIAL IMPACT
WE SHARE DESIGN IN MANY WAYS

DESIGN IS FOR
EVERYONE

FREE ADMISSION FOR
THE NEXT GENERATIONS

DESIGN IN YOUR
HANDS

7000 M2 HISTORICALLY
LISTED BUILDING
COMPLEX

ATTRACTING TOURISTS
TO DENMARK

DESIGN SHOULD
BE SHARED

SUPPORT THE DESIGN
OF THE FUTURE

COLLECTIONS FOR
THE FUTURE

WE GIVE BACK

We believe design is for everyone
– and for both adults and children.
We have partnerships with local
primary schools, kindergartens,
and a Red Cross school for unaccompanied refugee children.

Frederiksstaden, the neighbourhood
around Designmuseum Danmark, is
on the “bubble list” for UNESCO’s
World Heritage List. With help from
funds and from our own resources,
we are renovating and renewing
our historic museum building so
this home for Danish design can be
passed on to the next generation.

Donations from individuals of around
200 DKK each allowed us to develop
new open educational resources in
2018. The resources will shared online and be integrated in our design
workshop, for the benefit of children
and everyone who loves design.
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We are the only Danish museum
that offers free entry to everyone
under age 26 – not just students.
We believe that craftspeople, people
without an education, and anyone
with a healthy sense of curiosity can
learn a lot from design.

In 2018, around 80% of Designmuseum Danmark’s visitors came from
out-side of the country. A survey,
done by the tourism+culture lab,
shows that Design and architecture
are high on tourists’ checklists,
when they visit Denmark.

We are the design memory for all
of Denmark. With our collections,
library, and archives, we are a powerhouse of inspiration that new generations can draw from. We collect,
register, preserve, communicate, and
research, so design can continue to
create value for the future.

ENG

Thousands of children and adults
took part in courses at our design
workshop. Stop by the open, free
workshops every Sunday. We also
offer free tours of our collections
every Wednesday and Sunday in
both Danish and English.

Our museum provides the framework for events, concerts, parties,
open air theatre in the museum
garden, small and large dining
experiences, and an annual market
for sustainable design.

Every krone we earn from our exhibitions, shop and venue rental is
re-invested in our work. Thank you
for your support!

FINANCIAL HIGHLIGHTS
ENG
INCREASE IN OWN GENERATED REVENUE

The museum's own earnings account
for just over two thirds of the revenue,
while the state subsidy is below one
third. Over the years, contributions
from funds and private donations have
supported the museum's development.
Particularly, it can be noted in the
museum's large roof renovation 2012-14
and the museum square in 2018.

71,3
26,5

59,9
29,5
52,2
7,9
46,7

Project Funding
Projekttilskud
fra fonde m.v.

42,3

42,6

17,4

17,2

6,0
40,5

37,5

3,9

11,2

20,9

29,0

30,1

25,2

14,7
Own
Egenindtægter
generated
revenue

9,8

9,1

9,7

Public funding
Driftstilskud
fra staten

16,5

15,7

15,7

15,8

15,7

15,5

15,3

15,5

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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