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Hvad betyder ordet design? 
 
Ordet design kan etymologisk spores til det latinske designare, 
at lave noget, at give noget mening.  
Roberto Verganti: ”Design drejer sig ikke kun om en smuk form. 
Det skal føles familiært og genkendeligt. Så tænker du 
innovativt. Det er ikke bare en teknisk forbedring, men handler 
om, at design får en ny betydning for mennesker.”  
Eget interview med Roberto Verganti, 18.09.2013 

 
Design-driven Innovation: Changing the Rules of Competition by 
Radically Innovating what Things Mean, Boston, Mass., Harvard 
Business Press, 2009, p. 27. 
.  



Erindringsdesign 

• Identitetsdannende potentiale 

• Refleksion og intuition 

• Appellerende former 

• Tidsfaktor 

• Fortælling og perception 

• Genkendelse (emotion) og erkendelse 
(erfaring) 

 

 

 

 



Personlig erindring 
  
Evnen til at huske begivenheder fra den personlige 
fortid og forestille sig mulige begivenheder i den 
personlige fremtid. Denne evne er helt central for 
oplevelsen af at have en personlig identitet og 
retning i livet. 
- For eksempel barndomserindringer, der har haft 
stor betydning for dig senere i dit liv.  
Personlige erindringer kan være forbundet med 
glæde, sorg eller smerte, være sjove eller 
sørgmodige 



Kulturel erindring

• En arv, som ethvert fællesskab med tiden 

har skabt for at forme sin egen identitet

• Design: Idé, betydning: Bevidst tilgang





Alberto Alessi 

   ”Erindringen altid  er i begyndelsen af designprocessen. Den er 
backstage, når du begynder at designe. Men erindringen  er 
ligeledes til stede, når forbrugeren bruger designobjekterne. 
Det  er bare en anden form for erindring, der er tale om, når 
den blandes med brugerens personlige erindring. Men det er 
ikke kun igennem brugen at design får en erindringsmæssig 
betydning. Erindringen er allerede til stede hos mig  i mit 
køkken, hvor panderne og potterne hænger, selv når jeg ikke 
bruger dem. Det er en form for kunstig erindring der her er 
taler om, og det har meget at gøre ved den kreative intensitet 
den poetiske intensitet i et designarbejde. Jeg ser design som 
en kunstnerisk og poetisk disciplin”. Sisse Tanderups interview 
med Alberto Alessi, 29/02/2008. 



    Aldo Rossi  

1939 - 1997 



Aldo Rossi:            ”La conica”,(1980-1983) 



Aldo Rossi: ” Tilbagevenden fra skolen”, 1984 



Aldo Rossi :”La Cupola”, 1988 



Aldo Rossi:            ”La conica”,(1980-1983) 



Dåbskapellet, Firenze (1200-1300 tallet)- ( romansk stil) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Baptisteriumganz.jpg


Aldo Rossi:” Det lille videnskabelige teater”,1979 



Aldo Rossi: Skolen i Broni, 1979  



Aldo Rossi: ”Tea 
and Coffee Piazza”, 

1979-1983. Sølv, 
emalje og glas. 



Aldo Rossi: ”Momento”,1986. (Alessi) 



Aldo Rossi: ”Momento”,1986 (Alessi) 



Aldo Rossi 

 ”The moment to leave, to begin, to 
wait etc... it is a very short space of 
time, a temporis punctum… but 
unlike the instant, it has no 
association with speed, but more 
with quality and quantity”.  



Aldo Rossi:“Il teatro del Mondo”, 1979 







                                                    
Alessandro Mendini (1931) 



Alessandro Mendini (1931):  
”Proust Chair”, 1978 



Paul Signac(1883-1935):Pave paladset, Avignon, 1900, 
olie på lærred 



Marcel Proust ”På sporet efter den 

tabte tid ”(bd. 1), Kbh. 1994. 

”Og i samme øjeblik jeg havde genkendt smagen 
af den bid Madeleinekage dyppet i lindete, som 
min tante gav mig … steg straks det gamle, grå
hus ud imod gaden, hvor hendes værelse lå,  
frem, det anbragte sig ligesom en 
teaterdekoration ved siden af denne lille 
bygning, der vendte ud imod haven … Og med 
huset kom byen, torvet, hvor jeg altid var henne 
før frokost, gaderne hvor jeg strejfede om fra 
morgen til aften i alt slags vejr, vejene, vi 
spadserede på, når vejret var smukt ”



Alessandro Mendini: Anna G. 
Proptrækker, 1994  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BhLC_T4SPErHtM&tbnid=73ybhIliL9XTTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ebay.co.uk/itm/Alessi-Anna-G-2003-Ltd-Edition-Proust-Corkscrew-A-Mendini-/221263067672?pt%3DLH_DefaultDomain_0%26hash%3Ditem33844e7a18&ei=2YZAUpPkEMHt0gXhj4GgCQ&bvm=bv.52434380,d.bGE&psig=AFQjCNEoO5m65Txq_j9WoV7ROAfPkDMI-A&ust=1380046931187178


“Prousts roman drejer sig om uendelighed, da den altid vil være en del af min 
baggage. Jeg besluttede mig for at skabe tekstil til Proust (På sporet efter den 
tabte tid). Jeg tog til Paris og besøgte det sted, hvor han boede. Jeg erkendte, 
at der var en forbindelse imellem Proust og den pointillistiske maler Paul 
Signac (1863-1935). Rummene, hvor Proust boede, var meget barokke. Så jeg 
begyndte at lave pointillistisk tekstil, og senere forenede jeg dette med en 
barok armstol. Armstolen skulle være håndmalet. Stolen var ikke et design, et 
objekt, et billede eller en skulptur, men et tvetydigt objekt. De små pletter 
karakteriserer mit arbejde, fordi her er kvaliteten af helheden afhængig af, at 
delene er gode. Du kan også se byen på den måde. Hvis hver person (hus) er 
god, bliver byen et godt sted at bo. Så jeg fortsatte med den pointillistiske 
metode på både små og store objekter, lige fra en Proust proptrækker til et 
Proust ur. For mig at se skaber pointillismen mosaikker. Mosaikker kan dække 
hele verden. Erindringer bliver fragmenterede i pletter. Det udtrykker 
stemningen og energien imellem tingene i verden.” 
 
Eget interview med Mendini, 2013 



Alessandro Mendini: “Lots of Dots” (1992), plastik 



”I mit arbejde er design en mulighed for at kunne 
kommunikere beskeder, men det er menneskelige 
og poetiske beskeder. Det betyder, at jeg ikke vil 
designe funktionelle instrumenter, men du har dog 
brug for funktionen. Kaldet for mig er at designe et 
forhold imellem personen og objektet. Dette forhold 
er et poetisk forhold.” 

Alessandro Mendini 



Alessandro Mendini: ”Anna Etoile”,2009 (Alessi) 

http://185.17.106.27/resourcespace/pages/view.php?ref=7414&search=!collection607&offset=0&order_by=date&sort=DESC&archive=0&k=215552


Alessandro Mendini 

”Proptrækkeren opstod, da jeg var barn og så, at 
min bedstemor dansede rundt, når hun skulle 
lukke en flaske vin  op. Hun var som en ballerina, 
der bevægede armene op og ned, mens hun  
drejede rundt. Hun fortalte mig, at det at åbne 
en flaske vin er en positiv ceremoni.” 



”Objekternes andet liv er vigtigt i forhold til erindringen. De får 
menneskelighed af de mennesker, som bruger dem. For 
eksempel, hvis du går ind i et meget gammelt rum, kan du huske 
livet for de mennesker, som levede der. I et nyt hus er alting 
meget koldt. Du må bruge det, derigennem får du et 
kontaktområde. Jeg bliver glad, hvis jeg ser, at et af mine 
objekter bliver gamle.  
 
Det er et problem, at objekter generelt i dag ikke kan blive 
gamle på en god måde. De går i stykker. For eksempel 200 år 
gamle møbler kan bliver smukkere med tiden. Objekter i dag har 
problemer, fordi de ofte er skabt til at gå i stykker og til en 
kultur, der ændrer sig hurtigt. Det er en hurtig kultur i forhold til 
en langsom. Du har brug for en langsom kultur. Dette handler 
netop erindringen om.” 
  

Alessandro Mendini 



”Jeg oversætter fantasi med imagination. Der er en 
indre fantasi i børn, men vi glemmer denne. Den 
barnlige fantasi  ændrer sig til en kulturel fantasi hos 
den voksne. Den kommer til at dreje sig om det liv, du 
lever. I mit tilfælde skal jeg se på  mange billeder, 
læse teorier og læse  mange romaner for at fodre 
fantasien. Og min fantasi kommer ud af denne 
minestrone.” 
  

Mendini om fantasien 



Paolo Portoghesi  (1931-) 

Romersk arkitekt, arkitekturteoretiker og  
smykkedesigner 



Introduktion til  Designhistorie 
Sisse Tanderup 

 (ph.d., postdoc, ekstern lektor SDU) 
 
 

 





Paolo Portoghesi: Ring (1984-1986). 

Guld og safirer 



“Mine smykker er mikroarkitektur, arketyper af  
ganske højtidelig fortidig arkitektur. Jeg har 
bearbejdet temaet hus på samme måde, som børn 
gør det.” 

Paolo Portoghesi 



Paolo Portoghesi 

”Designs opgave er at være poetisk. Poetisk design 
handler om at opdage noget vigtigt i verden. Vi tror, 
at poesi handler om at opdage noget nyt, men poesi 
opdager ikke kun noget nyt. Den inviterer os til at 
opdage de kendte aspekter af ting. Poesien bliver til 
en måde at erfare verden på.” 



Portoghesi: Tea and Coffee Piazza  
1984-1985 



Carlo Alessi  ,”Bombé”  (te og kaffestel) 1945. 
 



Aldo Rossi: te og kaffestel i stål 

 ”Il conico”, 1986 

 ”Sukkerbowle med ske”, 1989 

 ”Flødekande ”, 1989 





Carlo Alessi  ,”Bombé”  (te og kaffestel) 1945. 
 

Materiale: Stål bruges på grund af materialemanglen under Anden 
Verdenskrig. 



Eksempler på Tea and Coffee Piazza  
Inspiration fra arkitektoniske pladser 
Alessi, 1979-1983 



Robert Venturi: ”Tea and Coffee Piazza”, 1983. 
Inspiration fra Michelangelos Campidoglio-plads i 
Rom.  



Michelangelo, Piazza Campidoglio i Rom (1538-) 



Aldo Rossi  ”Tea and 
Coffee Piazza”, 1983 



“Alessi-museet i Crusinallo i Italien er i besiddelse af Tea and 
Coffee Piazza. Det er netop tænkt som et sted for design-
innovation. Museet udstiller også objekter, der ikke lykkedes, 
fordi de kan tjene som inspiration til fremtidig design. Design 
har et stort erindringspotentiale, fordi design er knyttet til 
ritualer. For eksempel er der mange ritualer knyttet til det at 
drikke kaffe i Italien. At drikke kaffe handler for italienerne 
om at stoppe tiden for en kort stund i caféer eller barer.” 
 
Eget interview med Alberto Alessi d. 29/02/2008. 



EKSEMPLER PÅ ”TEA AND COFFEE 
TOWERS”. INSPIRATION FRA 9/11/2001. 



Forslag til New World Trade Center 



Alessandro Mendini ”Tea and Coffee 
Towers”, 2003  



Toyo Ito (1941-) 

Japansk arkitekt og designer 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Toyo_Ito.jpg


Toyo Ito: ”Tea and Coffee Towers”, 
2003  











Wiel Arets (1955-) 

Hollandsk arkitekt og designer. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wiel.jpg


 Wiel Arets: ”Tea and Coffee Towers”, 2003  



Wiel Arets: ”Tea and Coffee Towers”, 2003  



Wiel Arets: ”Tea and Coffee Towers”, 2003  

 



Jean Baudrillard (1929-2007) 
(fransk sociolog og filosof) 

  ”Selvom de er pulveriseret, har de efterladt aftrykket 
af deres fravær. Alle som kender dem, kan ikke lade 
være med at forestille sig dem, husene og deres 
aftegning mod himlen, synlige som de var fra alle 
punkter i byen. Deres endeligt i det materielle rum 
forflytter dem til et fuldtudviklet imaginært rum. Det 
er takket være terrorismen blevet den smukkeste 
globale bygning - hvilket de absolut ikke var, mens de 
eksisterede” 



Massimiliano Fuksas (1944-), romersk arkitekt/designer 
Doriana O. Mandrelli, romersk arkitekt/designer 



Massimiliano Fuksas, Doriana O. Mandrelli  
”Tea and Coffee Towers”, 2003  



Massimiliano Fuksas, Doriana O. Mandrelli  
”Tea and Coffee Towers”, 2003  



 
 
 

Massimiliano Fuksas, 
Doriana O.Mandrelli:”Islands” (”Short Stories”), 2006 



Massimiliano Fuksas,Doriana O. Mandrelli:”Islands” (”Short 
Stories”), 2006 



Fuksas EUR kongrescenter, (1998-2016) 



































Massimiliano Fuksas 

  ”Jeg forsøger at glemme det, som jeg gjorde 
tidligere. Ellers kan jeg ikke tegne og opfinde 
nye ting. Det er umuligt for mig. Så kunne jeg 
kun lave ét projekt i mit liv. Jeg vil ikke kun 
lave ét projekt. Jeg vil lave et nyt projekt hver 
dag. Jeg vil glemme mig selv” 

 
     Eget interview med Massimiliano Fuksas, marts 2010  

 





Massimiliano Fuksas 

”Erindringen eksisterer, men kan være farlig. 

Den kan være kniven, som skærer i brød, og som  

kan skære i nogen”  
 

 

 

Eget interview med Massimiliano Fuksas, marts 2010  

 



Massimiliano Fuksas 

”Jeg blev født i Rom. Jeg drikker kaffe i historien 

 og ser på Francesco Borrominis arkitektur. Han 

 er en af mine venner. Jeg går igennem Piazza 

 Navona. Det er livet. Fortiden er i dag. Men jeg 

 kigger efter i morgen.” 

 

Interview med Massimiliano Fuksas, marts 2010  

 



Francesco Borromini-kirken i Rom Borromini S. Ivo Alla 
Sapienza  (1642-60) 

 



Thomas Mitchell: “What do pictures want? 
– The lives and loves of images”   

”Særlige ting kan spænde fra, hvad vi kan kalde ganske  

ordinære, sekulære og moderne særlige ting så som  

handelsvarer, souvenirs, familiefotos og samlinger til 

hellige, magiske, forbløffende ting, symbolske ting  

associerede med et ritual og en fortælling, profetier og 

spådomme … Totemmer kan have en historisk  

forbindelse med … ideen om det ”fundne objekt”, som 

kommer i ejerens hænder ved et tilfælde.” 



Stefano Marchetti 
(Padovaskolen)(1953) 





 
 

” Når du arbejder med erindring, bliver tingene 
transformeret. Det er vigtigt, at den nye 
generation af designere filtrerer erindringen 
som en kaffekande. Noget skal gemmes og 
andet skal glemmes”.  

Interview med Stefano Marchetti dec. 2012 



Detalje fra byzantinsk kirke i Ravenna 





Giampaolo Babetto  
(1947) Padovaskolen 







Dekoration fra Villa Medici (1519-1521)  af Jacopo 
Pontormo (1494-1557) 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovanna Gariboldi: Filigran,  2009  (Papir) 

  



 
 
 

Daniele Papuli – Aura (2000) 



Richard Sapper,  kedel, 1982 

Alessi, Alberto. The Dream Factory. Alessi since 1921 (1998) 



“Vandkedlen designet af Richard Sapper er et godt eksempel, fordi 
Richard ønskede at lave et multisensorisk objekt. Jeg mener et 
objekt, der ikke kun appellerer til at blive set eller berørt, men også 
til andre sanser, for eksempel hørelsen. Så her har vi at gøre med 
erindring i design. Han ønskede at fremstille en melodi. Og ikke kun 
det. Han ønskede en bestemt melodi, idet han erindrede, da han var 
barn og boede i Tyskland i en landsby med en flod, og på floden 
sejlede et dampskib forbi. Han ønskede, at hans kedel skulle 
frembringe den samme melodi. Efter noget i retning af halvandet år 
kunne mine teknikere ikke finde nogen løsninger, så han var nødt til 
at skrinlægge projektet. Så, to år senere, fandt én af Sappers søstre i 
Tyskland ud af, at der i Schwarzwald stadig findes håndværkere, der 
producerer de fløjter, der frembriger den melodi. Efter nogle 
forhandlinger fik vi så iværksat en særlig produktion af to versioner af 
fløjten, en med E og en med C, hvilket gjorde, at jeg kunne genoptage 
projektet i 1982, der blev til et af de vigtigste Alessi-produkter.” 
 
Eget interview med Alberto Alessi 02/08/2009 



Richard Sapper,  kedel, 1982 

Alessi, Alberto. The Dream Factory. Alessi since 1921 (1998) 



Alessandro Mendini: Proust-stol  



Andrea Branzi: Stole, 1992  



Enzo Mari: ”Ecolo”  (Alessi, 1995) 



Andrea Branzi, ”Lamper”, 1996 



Andrea Branzi: Det hellige sted, Chaumont-sur-Loire 
2013 



Andreas Huyssen  
”Monument and Memory in a Postmodern Age”, 1994 

”Erindringens placering er i alle kulturer  

kendetegnet ved et ekstraordinært komplekst  

væv af ritualer og af mystiske, historiske, 

politiske og psykologiske faktorer” 
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