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T EK S T K A T R IN E D AM G A AR D F O TO W I CH MA N N + B EN D T S EN

FORFØRENDE KUNST, LÆKKERT BYLIV OG INSPIRATION TIL DIT LIV DERHJEMME.

VÅ G N O P H O S T H E A PA RT M E N T
Er du også forgabt i The Apartments farverige univers, og har du budget til en boutique-oplevelse ud
over det sædvanlige, kan du nu holde ’staycation’ blandt blomstrede tapeter, høje paneler, unikke
vintagelamper og kurateret kunst. Tina Seidenfaden Busck, der står bag den ikoniske butik, har nemlig
slået dørene op til en fuldt udstyret hotellejlighed med udsigt over en af Københavns kanaler.
Prisen ligger på 7.500 kr. pr. nat for minimum to nætter.
Theapartment.dk
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KU N ST, D E R
SÆTTER FRI

AN AL OG ORD EN

Læg byen bag dig for en eftermiddag og smut til Gl. Holtegaard,
som dette efterår hylder det 20.
århundredes danske kunsttalent
Rita Kernn-Larsen, der i dag
er noget overset, men som i sin
samtid høstede stor international
anerkendelse for sit surrealistiske virke. Hendes værker er et
smukt vidnesbyrd om en tid, hvor
kunsten afspejlede et forsøg på
at frigøre sig fra de rationelle
strømninger, der gennemsyrede
mellemkrigstiden – og dermed
får du et lille stykke historie med,
når du vender hjem fra turen i det
fri. Oplev Rita Kernn-Larsen på
Gl. Holtegaard frem til
13. januar 2019.

Kartotek Copenhagen er gået sammen med danske Ham/Lerche om at lave et kernelæderetui
til dine huskelister, kalenderaftaler, kvitteringer
og visitkort. Etuiet er skræddersyet til Kartoteks
smukke notesbøger, som bliver godt beskyttet af
læderet, der kun bliver smukkere med tiden.
Sæt med etui og to bøger, Kartotek
Copenhagen x Ham/Lerche, fra 600 kr.

BY FAR

N Y G A ST R O N O M I
Den svenske interiørbutik Artilleriets nye bog
hylder en kulinarisk bølge, der er skyllet ind
over den svenske vestkyst, og gemmer på alt fra
Michelin-portrætter og historier om en stille
tang-samler til de bedste opskrifter, du selv
kan kaste dig over. ’A. Journal of West Coast
Culinary’, Artilleriet, 400 kr.
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DRIK LIGE
VIN TIL
Javist, hverdagen er tilbage, sommeren går på hæld, og om lidt
hersker mørket atter, men lad dig
ikke fortabe i bitter håbløshed. Find
i stedet sweateren frem, sæt veninderne stævne og kursen mod
Nørrebro i København På Gaarden
& Gaden er stemningen afslappet,
vinen økologisk og festen garanteret, når aften bliver til nat, og det
endnu er for tidligt at gå hjem.
Gaaga.dk

T EK S T K A T R IN E D AM G A AR D, ME T T E S K J Ø D T S T R A N DB ER G FO T O P R

@GAARDENOGGADEN

De laver egentlig sko,
men på Insta inspirerer
By FAR også med interiør – og så laver brandet
ovenikøbet en hel
kollektion i genbrugte
lædervarer fra Italien!
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M U J O O B J E C T S fokuserer på vintageprodukter af den
art, du kan skabe dekorationer og tableauer med. Objekterne
sælger de via webshoppen Mujoobjects.dk og viser frem på
kuraterede udstillinger og i pop-up-shops. Bag projektet står
veninderne Sille Jørgensen og Rikke Munk Harboe.

nogen, der køber mange nye ting. Vi synes,
det er sjovt at se mulighederne i det, der
allerede eksisterer, og hvis man kan finde
noget brugt, der kan fungere mindst lige så
godt som noget nyt, kan vi ikke se meningen
i at gøre andet.
MUJO OBJECTS MÅ SELVFØLGELIG GERNE
VOKSE. Lige nu er det bare rigtig sjovt. Vi

MUJO OBJECTS

GE N F U N DN E
FOR M ER
De har øje for former og materialer
og talentet til at spotte det særligt
fine i rodet på et loppemarked, og så
har de blik for at sætte tingene sammen, så et nyt udtryk opstår. Mød
kvinderne bag vintage-webbutikken
Mujo Objects, Sille Jørgensen og
Rikke Munk Harboe.
NAVNET MUJO er egentlig bare en sammen-

skrivning af vores efternavne Munk og Jørgensen, men der kom to japanere forbi, da
vi udstillede hos Kinfolk, og de fortalte, at
Mujo på japansk betyder noget i retning af
’ting, der ikke er stabile; ting, der er i bevægelse’. Det synes vi er ret sjovt – og passende.
FOR OS HANDLER DET MEGET OM ÆSTETIK.

Tjek de fine objekter ud
på Mujoobjects.dk.
Der kommer hele tiden
nye varer til, og priserne
er alle inden for
rækkevidde.

Objekter er jo skønne, fordi de ikke lever i
kraft af deres funktion, men i kraft af noget andet. Kaffeskeer og andre fine brugsting kigger
vi slet ikke på. Der skal være noget skulpturelt
over det, vi har med at gøre. Det skal handle
om former og farver. Og om overflader.
VI ER HELDIGVIS MEGET ENIGE OM, hvad der
er pænt, og holder os sjældent til en bestemt
stil. Vi kan godt lide at stikke i flere retninger, dog med en eller anden form for rød
tråd. Alt, hvad der er retro, går vi dog langt
udenom.
DET ER RART AT STØTTE OP OM, at ting kan
bruges igen, og gøre opmærksom på, at ting
forvandler sig, når de ses i nye sammenhænge. Ingen af os er i det hele taget sådan
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har begge arbejde ved siden af, hvor vi tjener
de penge, vi skal bruge, så det er også lidt en
legeplads. Det er lystdrevet, og vi kan nøjes
med at tage de ting ind, som vi vitterligt synes er pæne.
DET ER JO JAGTEN, der er sjov, og vi har ingen hemmeligheder i forhold til, hvor vi
finder vores ting. Vi tager ikke på de fine
loppemarkeder, men vil hellere helt derud,
hvor der også sælges gammel elektronik. Vi
kan sagtens spotte de gode ting på en rodet
stand. Det er dér midt i rodet, vi kan gøre
fund og pludselig spotte et eller andet, der
glimter.
VI ER OGSÅ DEM, der først lander på et loppemarked, når alle de andre opkøbere er
gået. Dermed ikke sagt, at man ikke kan
finde mærker hos os. Du vil sagtens kunne
finde en gammel Holmegaard-vase i vores
sortiment eller et Stelton-produkt. Vi går
ikke uden om det, men vi dyrker det heller
ikke. Vi går for lidt op i historikken og vil
hellere se på objektet i sig selv.
MODSAT MANGE af de mange andre, der
sælger vintageobjekter, iscenesætter vi objekterne og gør meget ud af billederne og
vil derfor gerne have, at folk tager sig tid og
kommer forbi vores webshop. Vi skiller os ud
ved ikke at sælge via Instagram og ved at lave
udstillinger og pop-up-shops. Som da vi var
med på Dawn-udstillingen på Nomad i maj
eller udstillingen hos Kinfolk i juni.
HVAD TÆNKTE I, DA KINFOLK HENVENDTE
SIG? Vi troede vel nærmest først, at det var

en fejl. Det var en meget mærkelig uge, for
vi fik faktisk henvendelser både fra Dawn og
Kinfolk i løbet af få dage. Dawn var mindre
overraskende, fordi Natalia (stylisten Natalia
Sanchez, red.) der kuraterede, allerede kendte os, mens Kinfolk, det var lidt sådan wauw,
hvordan har de opdaget os.

