
erkelsen har designet dette legeredskab, som er blandt de udstillede værker pA udstillingen
>Nye designere '91", der Abner på fredag.

Nye designere
er deres
angsprojekt

ID-Forum i Horsens har »generalprøve«
ID-Forum holder

ge-neralprøve pa sine ud-
stillingslokaler i
Tobaksgården. Det sker
med udstillingen >Nye
designere" 91, der Ab-
ner pa fredag.

Det var oprindelig planen,
at ID-Forum (Industriel De-
sign) i Tobaksgården skulle
have vret officielt indviet i
juni, men ombygningen og
indretningen af lokalerne har
taget længere tid end bereg-
net, og ID-Forums åbning er
derfor udskudt til efter som-
merferien.

Den udstilling, der Abner pa
fredag, har længe vret plan-
lagt og skulle have vret
holdt efter den officielle

åbning af ID-Forum. Initiativta-
gerne bag et Industrielt De-
sign-forum har imidlertidigt
syntes, at det var en skam ik-
ke at vise udstillingen, og der-
for kommer den som en slags

generalprøve i lokalerne.
"Nye designere er resul-
tatet af samarbejdet mellem
Dansk Design Center og de to
arkitektskoler i Arhus og Ko-
benhavn. Udstillingen viser

21 industrielle designprojek-
ter i modeller, fotografier og
skitser.

Fire af de 21 designere var
fire måneder i efteråret 1988
som led i deres uddannelse an-
sat pa horsensianske virksom-
heder for at inspirere og moti-
vere virksomhederne til at be-
nytte designere i produktud-
viklingsfasen. De fire er Jes-
per Becker-Larsen, Hanne
Fredslund, Jeanette Vecht
Rasmussen og Troels Scheel.

Det er 21 spændende pro-
jekter, der alle synes at fortje-
ne at blive sat i produktion og
bruges. Som eksempler pa,
hvad de unge designere har la-
vet følger en omtale af de fire
projekter, som de fire stude-
rende, der var i Horsens, har
afleveret.

Gangvogn
Jesper Becker-Larsens af-

gangsprojekt er en gangvogn
for bevægelseshæmmede
born. Han har søgt at skabe et
mere thensigtsmssigt hjæl-
pemiddel og gore det til en
tryg og positiv del af bruge-
rens identitet.

Hanne Fredslund har levet

et mini-køkken til opsætning i
et hjørne. Det bestar af fern
moduler, hvoraf det ene er
mobilt.

Jeanette Vecht Rasmussen
har designet en kuvøse, som
forbedrer kontakten mellem
forældre og barn og giver bed-
re arbejdsmuligheder for sy
gehuspersonalet Troels Sche-
el har som sit afgangsprojekt
lavet en rydningssav for pro-
fessionelle. Maskinen er
støjdæmpet og med en komforta
bel vgtfordeling. Saven k
rydde uønsket plantevækst
fra grs til buske og mindre
træer.

I forbindelse med 'Nye de-
signere 91" vises ogsa en ud-
stilling med professor, tidlige-
re rektor pa Arkitektskolen i
Arhus, Nils-Ole Lunds kolla-
ger. Nils-Ole lund vil ogsa ved
udstillingens åbning causere
over udstillingens tema.

Industriel Design-Forum
har i øvrigt stiftet en ID-Klub,
hvis medlemmer skal state og
inspirere ID-Forum i

gennem-førelse af de opgaver, som er
fastsat i ID-Forums formal-
sparagraf. Medlemmerne in-
viteres til ferniseringer og har
i øvrigt gratis adgang til ud-
stillinger og møder. De far til-
sendt alle ID-Forums infor-
mationer. (can)

1392 Jesper Becker-Larsen er blandt de industrielle designere,
der under sin uddannelse har vret i praktik i Horsens. Nu
udstiller han sit afgangsprojekt, en gangvogn for

bevægelseshæmmede born, på udstillingen i Tobaksgården.
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