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Jeg er forelskeT i TyrkieT

danske anne lise kjaer driver fra sit Hjem i london kjaer global, som 
er et af verdens førende trendbureauer. inden for bolig og design 
Har Hun bl.a. arbejdet med Herman miller, fritz Hansen og ikea.

Hvilken vigtig trend vil påvirke designverdenen i de næste år?
– stress og livsstilssygdomme har nærmest udviklet sig til en epidemi, og derfor er sundhed og 
 velvære på alles læber. personlig styrkelse og velvære skal tænkes ind på alle niveauer i fremtidigt 
 design og fornuftige businessstrategier. der er tre nøgleord nu: empati, etik og følelsesmæssig 
 intelligens. og så er jeg så træt af store “designermærker” og hele copy cat/status-kulturen. jeg vil 
have den ægte vare fra små og up-and-coming designere. som på cheshire street ved brick lane i 
london, der har så mange fantastiske butikker
Hvor kommer inspirationen fra lige nu?
– alle vegne. vi tænker alle globalt, men er utrolig bevidste om det lokale. jeg har forelsket mig i 
tyrkiet og det tyrkiske køkken. tyrkiet har meget at byde på med hensyn til design, farver og god 
smag. kulturen er dyb og uspoleret.
Hvis du vil signalere overskud med indretningen af din bolig – Hvad viser du så?
– autentisk design og unikke fund. når man tager sig tid, finder man bedre ting, og den energi spreder 
sig i boligen. rom blev ikke bygget på én dag, og at indrette et hjem er en proces, som for mange kan 
tage år. gode tekstiler til gardiner og gulvtæpper til betræk og tæpper. masser af ægte kunst på væg-
gene, høj kvalitet af planter og så husk de friske blomster – buketter bundet med omhu og kærlighed.

reMbrandTs farver

Hollandske nicolette brunklaus Har rødder i kunstens verden, men 
Har på få år gjort sig bemærket med design til Hjemmet, bl.a. poetiske 
lampeskærme dekoreret med fotoprint af træer og kandelabre.

Hvor kommer inspirationen fra lige nu?
– trends har altid været tæt forbundet med konjunkturer, og i øjeblikket spiller politik en vigtig rolle. 
jeg selv arbejder altid ud fra et meget personligt og kunstnerisk udgangspunkt. jeg er tiltrukket af 
gammeldags tekstiler, atmosfæren og de mættede farver, man fx finder i et rembrandt maleri. 
jeg søger tilbage i den historiske komfort. men om det er en trend, ved jeg ikke. jeg har før været 
på forkant. da jeg lavede mine shady tree-lampeskærme, dukkede der pludselig træer op på alt 
bagefter.
Hvis du skulle anskaffe eller designe ét produkt?
– personlighed er et nøgleord for mig. generelt skal man omgive sig med et personligt miks af 
 minder og ting, man kan lide. i det hele taget skal man have fokus på det, der gør en glad. design-
mæssigt er jeg lige nu optaget af at lave en collage, en slags gobelin af en masse velour-stofrester, 
som jeg har tilovers fra en tidligere kollektion. det er genbrug og noget helt anderledes. i det hele 
taget vil jeg gerne designe flere ting i tekstiler.
Hvilke farver, former, materialer og mønstre bliver det næste?
– jeg tror på farver og på gammeldags mønstre og former fra 40erne, 50erne og 60erne. vi ser, at 
alt er rundt og blødt. ingen skarpe kanter mere.
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