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Helt bogstavelig talt; der er 
gode nyheder fra designer 
Lene Skau! På forårets Form-
land Spring viser hun sin nye 
smykkeserie NEWS. Et kom-
promisløst og grafisk design, 
der har fanget sidste nyt på 
finurlig vis. I smukke kvadratiske 
glasøreringe gengiver de brud-
stykker af den gode historie. 
Et smukt skyggespil mellem 
bogstaver og glas i to farver.  

Passioneret design
Kendetegnende for Lene Skau er 
bæredygtighed og passion; ”Bogstaver 
og typografi har altid fascineret mig, 
dels fortæller de historier, og dels gen-
giver de et spændende grafisk design”, 
fortæller Lene Skau til Messeavisen. 
Ved at bruge elementer fra en anden 
tid og kontekst, f.eks. fra industriens 
storhedstid, giver designeren spild-
produkter som kobber, gummi eller 
andre kasserede materialer nyt liv. I 
samspillet med det fineste glasdesign 
giver dette den raffinerede og rå kant 
til det feminine rene design, som Lene 
Skau står for. 
 
Serigrafisk opråb!
Fascinationen af bogstavernes dob-

belthed går igen i skålserien SIGNS. 
Med aftryk af kobberbogstaver fra et 
gammelt trykkeri råber de op og stiller 
spørgsmål til omgivelserne! Skålene er 
trykt med serigrafitryk, hvilket giver en 
ren og blød finish. Serien SIGN er skabt 
i retro-farverne; rød, sort, sart gul og 
lyseblå. 
 
Nyt liv på bordet
Det er afgørende for Lene Skau, at 
designet giver mening. Alle hendes 
produkter er eget design skabt ud fra 
en passion om at give nyt input og kom-
mentarer til omverdenen. Skålserien 
SOMMER består af en række farverige 
små glasskåle præget med mønstre 
fra industrielle hulplader. Det er de 
mønstre - designeren har ”vækket” 

der nu giver liv til den designbevidste 
forbrugers hjem. I sin søgen efter den 
rette kombination, faldt valget på sort 
gummi, der understreger det rå udtryk 
og giver kant til det lette og klare glas.  
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