Dukkehus i Arne Jacobsens design
Nu kan du få Arne Jacobsens eget hus og møbler i dukkehus-størrelse. Både husets spændende arkitektur og
møblernes smukke, genkendelige design inviterer til
mange timers leg og beundring hos børn og voksne.
Firmaet Minimii lancerer sit første designer dukkehus, som er en tro kopi af Arne
Jacobsens egen villa i Charlottenlund. Dukkehusmøblerne er også Arne Jacobsen
design, og du kan vælge mellem Fritz Hansens Æg™, Fritz Hansens Svanen™
(både sofa og stol), Fritz Hansens Syveren™, et spisebord og et loungebord.
Dansk design når det er bedst
Ideen bag Minimii er Linda Stenbergs, der var på jagt efter et dukkehus til sine
to døtre: ”Jeg stødte på mange kedelige huse, der så enten amerikanske eller ’victorianske’ ud. Jeg savnede et hus, som så dansk ud, og som var af rigtig god kvalitet.”
Linda Stenberg fik tilladelse fra Arne Jacobsen Design til at lave dukkehuset. De
syntes, ideen var sjov, og kunne se, at det var en måde at få faderens møbler til
at leve videre på i de næste generationer. Administrerende direktør i Fritz Hansen, Jacob Holm, er også helt med på ideen: ”Det er en fantastisk tanke, at vores
møbler findes i størrelsen 1:1 og helt ned i dukkehusstørrelse. Her kommer møblernes former til udtryk på en ny og anden måde, end de ellers ville.” Arne Jacobsen
og Fritz Hansens samarbejde går tilbage til 1934, hvor gennembruddet kom i
1952 med den første produktion af stolen Myren™. Fritz Hansen har eneret til at
producere og sælge Arne Jacobsens møbler i hele verden.
Børnevenligt og autentisk
Jacob Holm har selv to piger og glæder sig til at få sit eget dukkehus:
”Børn vil se det som noget fantastisk legetøj. Og senere i livet vil de genkende
og genopdage det sublime danske design,” siger Jacob Holm.
At designet går rent ind hos børn kan Linda Stenberg allerede bekræfte. Hun
modtog det første hus i sidste uge, og hendes to piger, Rosemarie og Cirkeline,
har brugt mange timer på at indrette huset og udspille historier, der minder om
det, der foregår i deres eget hjem. Linda Stenberg forklarer:
”Det er lige præcis min ide. Dukkehuset og møblerne skal ligne et virkeligt
hjem, for når børn leger med et dukkehus, efterligner de deres eget liv, samtidig
med at de bruger deres fantasi.”

Dukkehuset har mange gennemtænkte detaljer.
Blandt andet kan facaderne nemt klikkes af og på,
så flere børn kan lege samtidigt omkring huset.
Som noget helt nyt er der indbyggede magneter,
der gør det muligt at hænge lamper og malerier frit
på vægge og i loftet.

Flere designere og flere huse
Planen er at få andre kendte designere til at bidrage til indretningen af huset.
Og på sigt har Minimii planer om flere dukkehuse som tro kopier af rigtige huse.
Huse, hvor der bor rigtige mennesker. Huse, der har en spændende arkitektur.
Huse, som inspirerer til mange timers leg og beundring.
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Huset og møblerne kan købes hos udvalgte legetøjs- og indretningsbutikker fra
1. maj 2009. Huset koster ca. 3200 kroner, møbler fra 199 kroner (vejl. udsalgspriser). Bestil dukkehuset og møbler allerede nu på www.minimii.com .
Se huset på Formland-messen i Herning
Minimiis dukkehus og møbler kan ses på Formland, Skandinaviens største og
mest internationale fagmesse for brugskunst, design og interiør.
Du finder Minimii på New Note, et område, hvor en eksklusiv
skare på 30 håndplukkede designere og
visionære designvirksomheder udstiller. Kriteriet for at blive udvalgt til at
udstille i den separate hal er, at der er
tale om nyskabende design med et højt,
internationalt niveau.

Formland
Tid: 30. januar til 2. februar 2009
Sted: Formland-messen i Messe Center
Herning, på New Note, stand G5562
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