1980

Christian Bjørn

Christian Bjørn havde virket som
designer i 6 år, da han som den første
modtog Årsprisen.
Hans klienter talte nogle af de største
mest betydningsfulde virksomheder,
som alle beskæftigede sig med design
som parameter.
Christian Bjørn’s overordnede intention
var, at skabe en tværfaglig tegnestue,
hvor æstetik og funktion naturligt gik
sammen med konstruktion og økonomi.
I årene efter modtog Christian Bjørn
sammen med partneren Per Boelskifte
en række priser og anderkendelser.

Bates Combi System

Oticon: Digifocus

1981

Henning
Andreasen

Henning Andreasen virkede som
designchef for LK i en årrække.
Her stod han fadder til PLAN-kontakt –
en ny type af kontakter, der indeholder
en række nye features.
Hennings mantra var form følger
funktion og var gennem hele design
processen bevidst om brugerens behov
og virksomhedens muligheder.

GNT Automatic: Telefon F78 (1977)

Folmer Christensen: Folle 26 Klipser (1977)

Lauritz Knudsen: LK-NES (1975)

1982

Jan
Trägårdh

Jan Trägårdh tog sit afsæt i en
kunstnerisk platform og er nok den
danske designer, som har modtaget flest
priser for et utal af produkter.
Selv om hans design fremstår som enkle,
afklarede, funktionelle og æstetiske
løsninger, er det resultatet af en række
komplekse overvejelser.
Jan’s mantra var at et produkt skal være
let opfatteligt, selvforklarende og kun
bestå af to elementer, der føjer sig om en
karakteristisk detalje.
Ortofon The Cadenza series

Eskimo sæt

Ap Mobiltelefon

1983

Erik
Magnussen

Erik Magnussen var uddannet
som keramiker, men brugte sin
håndværksmæssige baggrund som
platform for en række industrielle
frembringelser.
Trods et enkelt formsprog, der
bygger på sikker proportionering og
gennemtænkte detaljer har hans
produkter altid en nerve, der bringer det
ud over det banale og kedsommelige.

The Plateau Lounge Chair

1984

Ole
Søndergaard

Ole Søndergaard modtog prisen
for skriftdesign og vejvisning til
offentligheden, herunder rådhuse,
biblioteker, universiteter og hospitaler.
Med baggrund i den unikke danske
designtradition har Ole Søndergaard
bestræbt sig på at videreføre dette enkle
og harmoniske formsprog.
De mange års arbejde med skriftdesign
har udmøntet sig i skriftfonten ff Signa,
som nu er en superfont med 130 skriftvarianter, der understøtter over 100
sprogområder.

<
Aalborg Medborgerhus:
Skiltning med skriften Public
til Aalborgs Medborgerhus i samarbejde med Karin Mølck og
arkitektfirmaet Dall & Lindhardtsen.
Forsvarets Bygningstjeneste:
Piktogram for ’Selvafrydning’.
Dansk standard.

FF Signa:
Et udvalg af FF Signa varianter

1985

Jørgen
Gammelgaard

Jørgen Gammelgaard skabte en række
møbler, der er baseret på minimalistisk
design.
Han lod materialet og konstruktionen
være inspirationskilde for sit design
og har gennem sine mange produkter
været til stor inspiration for kommende
generationer.
De produkter han har designet, tager
forskud på vor tids ønske om at
respektere de ressourcer vi tilsammen
råder over.

Stole

1986

Jens
Nielsen

Jens Nielsen var gennem en årrække
designchef hos DSB.
Her skabte han en tidssvarende
virksomhed, hvor samtlige af de
elementer der medvirker til at skabe
et stærkt brand blev udviklet og
implementeret.
Hans arbejde var så banebrydende, at
DSB kom til at fremstå som forbillede
for en række private virksomheder.
Jens var visionær og havde en evne til
at motivere og kommunikere. Disse
egenskaber gjorde, at en række af tidens
dygtigste designere blev knyttet til en
række udviklingsprojekter og hermed fik
en kæmpe inspiration.
IC 3 tog

Høje Taastrup Station

Designprogram for DSB

1987

Hans J.
Wegner

Hans J. Wegner var medvirkende til at
skabe den designkultur der i dag kendes
indenfor møbeldesign.
Hans frembringelser var altid
overraskende og anslog forskellige
former og funktioner,
Han indlevede sig i de muligheder som
forskellige materialer indeholder, og
frembragte med sin respekt for detaljer
resultater, som ikke overgås i dag.

The Chair

Ox Chair

Jakkens Hvile

1988

Erik Ellegaard
Frederiksen

Erik Ellegaard Frederiksen var i ordets
bedste betydning et produkt af den
klassiske skole.
Med sin viden og respekt for historien
frembragte han gennem sit liv en række
logo/bomærker som levede op til tidens
krav om at markere et produkt eller
ydelse.
Hans klassiske baggrund – og hans sans
for humor har ført til en række markante
resultater som stadig er en nydelse at
iagttage.

Logoer: Den Danske Boghandlerforening , Folkekirkens Nødhjælp, Irma

1989

Piet
Hein

Piet Hein var filosof, tekstforfatter og
designer.
De fleste kender hans Gruk – og
mange har siddet omkring hans
super ellipsebord. Bordet brugte den
matematiske formel som var blevet
udviklet i forbindelse med udformning af
Sergels Torg i Stockholm.
Piet Hein var en kulturpersonlighed
som ikke kunne sættes i bås. Alligevel
er alle hans frembringelser drevet af
ønsket om at gøre brug af virkemidler
som tilsyneladende er enkle, men som
indeholder en ekstra dimension.

<
GRUK
Klaburetten

Super-Ellipse

1990

Mads
Øvlisen

Mads Øvlisen har med sit virke for Novo
Nordisk skabt traditionen om at bruge
de bedste arkitekter og designere i
forbindelse med udvikling.
Hans enestående evne til at motivere
mennesker til at yde deres allerbedste
i forbindelse med nye udviklinger, har
gjort Novo Nordisk til et kreativt drivhus
for ideer og vækst, som har ført til en
række produkter, der alle forener smuk
design og nyskabende funktion.
Diabetikere har daglig glæde af de
produkter Novo Nordisk udvikler.

Novo Nordisk tidligere hovedkvarter i Bagsværd

1991

Verner
Panton

Verner Panton havde en international
tilgang til design.
Hans kreative platform var ikke den
nordiske tradition, men snarere de
muligheder, som nye materialer og
processer indeholder.
Han flyttede tidligt til Schweiz og skabte
herfra en række nye produkter, som
virkelig flyttede grænser, og udgjorde
et fornemt alternativ til den danske
designtradition.

Globe

Visiona 2

S Chair

1993

Ole
Paustian

Paustian er en institution der formidler
den kulturelle baggrund for den række af
produkter der forhandles.
Ikoner som Alvar Aalto og Charles Eames
blev gennem Paustian introduceret
til det danske marked og hermed
medvirkende til at skabe det kreative
miljø, som er kendetegnende for huset
PAUSTIAN.
I dette arbejde var Ole Paustian den
drivende og inspirerende kraft.

Paustian butik i København

1994

Ole
Palsby

Ole Palsby forenede det forretningsmæssige med udformninger af funktionel
design.
De produkter han udviklede er båret
af en indlevelse i de funktioner de skal
tilgodese (kaffekande , køkkenredskaber
etc.).
Derudover er de kendetegnet af
en karakteristisk detaljering, som
giver mulighed for at skabe en
sammenhængskraft de forskellige
produkter imellem.

Eva Trio: Pasta Ske

Alfi: Kuglekande

1995

Niels Due
Jensen

Selv om det færdige produkt installeres
dybt nede i jorden og ikke ses af
brugeren, vil det altid være at finde på
Messer og i andre salgssituationer.
Her skal pumpens design udgøre
en vigtig del af den identitet, der
kendetegner GRUNDFOS.
Niels Due Jensen har en meget stor
interesse for selve produktets design
og udformning og indtager herved en
rollemodel.

Grundfos hovedkvarter i Bjerringbro

1996

Kvadrat

Erling Rasmussen og Poul Byriel

KVADRAT blev skabt i 1968 da Erling
Rasmussen & Poul Byriel indgik
samarbejde omkring udvikling og
produktion af møbelstoffer.
Tidligt blev designeren Nanna Ditzel
knyttet til virksomheden og har gennem
årene udviklet en række banebrydende
tekstiler. Udover møbelstoffer og
gardiner markedsfører Kvadrat i dag
tekstiler til fly -og bilindustrien.
Kvadrat er i dag en international spiller
på markedet og er aktiv indenfor
designmiljøet. I dag videreføres
virksomheden af Anders Byriel CEO og
Mette Bendix COO.

Steelcut Trio, design by Giulio Ridolfo

North Tiles, design by Erwan & Ronan Bouroullec
Range Rover Velar, interior image

1997

Grethe
Meyer

Grethe Meyer var keramiker og
frembragte gennem sit virke en række
funktionelle og tidstypiske produkter.
Hendes sans for proportioner og detaljer
var unik.
Gennem en række formforslag og
modeller forfinede hun det udtryk som
blev produktets kendetegn.
Serier som Ildpot og Blåkant indeholder
en æstetisk nerve som selv mange år
efter tilblivelsen taler præcist til vores
sanser.

Menu: GM pendel

Royal Copenhagen: Ildpot

1998

Pelikan

Niels Gammelgaard og Lars Mathiesen

PELIKAN Design modtog prisen baseret
på deres banebrydende arbejde indenfor
legeredskaber.
Deres RABO-cykel fremstår i en enkel og
robust konstruktion og farvevalget leder
tanken hen mod entreprenørmateriel.
Pelikan Design har markeret sig indenfor
designmiljøet ved at arbejde med
produkter som alle er et resultat af de
tekniske muligheder der findes.

RABO cykel

2000

Anders
Knutsen

Anders Knutsen virkede gennem en
årrække som CEO for B&O.
Derudover er han formand for en række
designbasserede virksomheder. Anders
Knutsen har evnen til at knytte dygtige
kreative designere til de opgaver der står
overfor en løsning.
Gennem sit arbejde skaber han en
platform for det kreative arbejde der er
forudsætningen for et godt design.

Bang og Olufsens hovedkvarter i Struer

2002

Nanna
Ditzel

Nanna Ditzel var en af dansk designs
største ikoner.
Hun designede gennem sit liv en række
produkter som talte direkte til alle
brugerens sanser.
Fra de geometriske taburetter fra
Brdr. Krüger Trædrejeri over tekstiler
for Kvadrat og en række møbler udført
i bearbejdet krydsfiner fra Fredericia
Furniture, viste hun betydningen af at
lytte til tidens stemme og konkretisere
den med den teknologi som forskellige
virksomheder råder over.
Trinidad stol

Armring

Bench For Two

2003

David
Lewis

David Lewis er bedst kendt for sit
arbejde for B&O.
Gennem sit arbejde videreførte han den
stærke design DNA, som har skabt B&O’s
samlede identitet.
Men han tilførte den samtidig tidstypiske
formelementer som sikrede produkterne
aktualitet.
At bygge videre på det bedste og at tilføje
de nye muligheder der findes, er nok en
af de sværeste designdisciplin.
Dette mestrede David Lewis til fulde.

Beoplay A8

2006

Coloplast

Coloplast har siden etableringen i 1957
markeret sig som en af Danmarks
absolut førende virksomheder når
det rejer sig om et bredt spektrum
af kompetencer indenfor innovation:
Beherskelse af teknologier, materialer,
processer, produkter og serviceydelser.
Designrådet vil med denne pris særligt
anerkende den lange og seriøse indsats
Coloplast har præsteret med forbilledlige
produkter inden for områderne, stomi,
kontinens, sårbehandling og hudpleje.

Udvalgte Coloplast produkter

2007

Jørgen
Nørgaard

Jørgen Nørgaard grundlagde i 1958
Danmarks første livsstilsbutik ’Nørgaard
på Strøget’ med inspiration fra ’Swinging
London’ og de nye tendenser fra Paris.
Butikken blev forfinet og udviklet ved at
kombinere godt købmandskab med en
brændende interesse for eksperimenterende kunst og filosofi.
Nørgaard har undervejs skabt et
industrielt ikon med sin ribstrikkede
bomulds t-shirt ’101’. Blusen er siden
sin debut i 1967 blevet solgt i over 2
millioner eksemplarer uden markante
formmæssige ændringer. Den stribede
kollektion er siden blevet udvidet og er
i dag et bevis på, at kvalitet aldrig går af
mode

PRODUKT:
Stribet bluse

T-shirt “101”

2008

Lars
Thøgersen

Lars Thøgersen modtog Designrådets
Årspris for sit pionerarbejde indenfor
brugercentreret design.
Gennem designløsninger som
Rampsnake, 3B-cart system, Empticon
og Mountit har CPH Design demonstreret
værdien af brugerstudier og brugerinvolvering kombineret med solid teknologisk
indsigt og herved skabt effektive og
overbevisende løsninger.

Mountit

Empticon

2 Rampsnakes der tømmer baggage af Icelandair fly – ud i 3B vogne, forløbere for BBHS

2010

Bo
Linnemann

Bo Linnemann har ikon-status inden for
grafisk design.
Han har bl.a. designet apotekernes
visuelle identitet, DSB’s logo og skrifttype
samt en lang række af ministeriernes
logoer/bomærker.
Han er medindehaver af Kontrapunkt og
regnes i dag for en af verdens 10 bedste
grafikere.

Udvalgte logoer

2011

Knud
Holscher

Knud Holscher har haft afgørende
betydning for industriel design i vores
del af verden, og som har været med til
at skabe den relativt nye forestilling om
designeren og den industrielle designer
som en selvstændig profession.
I vor hverdag er vi alle bekendte med
Knud Holschers frembringelser lige fra
håndgreb til sanitetsudstyr.

D-Line

2012

HAY

Mette og Rolf Hay

Mette og Rolf Hay modtager Årsprisen
for det ’entrepeneur-ship’, der ligger bag
alt hvad HAY står for.
På få år er det lykkedes at skabe et firma,
der uden skelen til nationalitet eller
baggrund som det naturligste i verden
samarbejder med de bedste og mest
suveræne designere fra nær og fjern.

Butik på Strøget i København

2013

Jacob
Jensen

Jacob Jensen virkede i en årrække som
chefdesigner for B&O.
Her var han med til at skabe det
design som kom til at kendetegne
virksomheden og hermed skabe et
stærkt brand.
Udover at arbejde for B&O udformede
han en række produkter, der alle bærer
præg af Jacob Jensens egen profil.
Det er enkle afklarede og funktionelle
frembringelser, der alle har en
sublimering af materialer og en
meget karakteristisk detaljering som
kendetegn.
Rosti: Margretheskål

Bang & Olufsen: Beomaster 1900

2015

Anders
Warming

Prisen gives til Anders Warming for hans
livsværk, hvori mange fremragende
designs indgår – fra BMWs Z4 til MINI
Clubman.
Anders Warmings designs er fremtidsorienterede, og har været normdannende
for den stærkt skulpturelle og organiske
stil, der har præget bildesign de seneste
15 år.

MINI 4 door hatchback

Mini Vision Next 100 concept

BMW Z4

2017

Designit

Mikal Hallstrup, Anders Geert Jensen
og David Fellah

I 1991 blev der her i Århus stiftet et
designbureau, hvis navn kendetegner
bureauets attitude og tilgang.
13 år efter oprettedes første kontor
udenfor Århus.
Det er siden blevet til ikke mindre end 15
kontorer - med knap 600 ansatte verden
over.
En rejse fra en lokal dansk tegnestue til
et globalt strategisk designfirma.
Designrådets Pris 2017 for deres
samlede virke.
GN Resound - Høreapparats app til Apple Watch

SAS - Flymad - Oplevelsesdesign

AKG 550 - Høretelefoner

Audi City - Digitalt bil-showroom

2017

Vinderen af årets
pris afsløres i
aften

