
Skal du besøke London Design Festival i september eller planlegger du din egen 
designreise? Her viser vi aktuelle formgivere, spennende gallerier, samt mat- og 
shoppingopplevelsene du bør få med deg i den britiske hovedstaden.
Foto: Sabrina rothe  tekSt: Wenche traaSdahl/kriStina raderSchad

Designernes London

Ace Hotel
Hvorfor ikke bo i hjertet av Londons mest boblende kreative bydel? Ace hotel har et hav av gallerier, teatre og 
design like om hjørnet. I bydelen Shoreditch finner du også legendariske Brick Lane Market. Hotellet, som åpnet 
i september i fjor, er designet av stjerneteamet Barber og Osgerby. 100 Shoreditch High Street. acehotel.com.
enquire.ldn@acehotel.com

London har mye å by 
på, enten man vil oppleve 
pulserende østkantliv 
i Hackney eller kjente 
monumenter, nyskapende 
arkitektur og landemerker 
som London Eye.

Hotell
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Renzo Pianos 310 meter 
høye skyskraper the Shard 
kneiser ved Themsens 
bredd i bydelen Southwark.
Utsiktsstedet på toppen er 
åpent for publikum. 
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Royal Academy of arts
Ta en kunstpause på Royal Academy of Arts på Picadilly. 
For tiden vises blant annet Dream Draw Work, arkitektur-
tegninger av Norman Shaw og The Lost Album, en fotoutstilling 
av skuespilleren Dennis Hopper. Øverst til høyre fra utstillingen 
Sensing Spaces: Architecture Reimagined. Interiøret i museets 
restaurant er det Tom Dixon som står bak. Restauranten er åpen 
lørdag til torsdag fra 10:00 – 17:30 og fredager fra 10:00 – 21:30.  
Menyen er basert på det beste fra det britiske kjøkken og er 
utviklet av restauratøren Oliver Peyton.  
royalacademy.org.uk

Gallery Libby Sellers
LIbby Sellers åpnet galleriet ved Oxford 
Circus i 2007. Siden har hun oppnådd en 
unik posisjon og har bidratt til å sette navn 
som Julia Lohmann, Paola Petrobelli, Peter 
Marigold, Aldo Bakker og Formafantasma 
på designkartet. 41-42 Berners Street.  
libbysellers.com

Lee Broom
I Electra House, har Lee Brooms skapt sitt design-
univers med eget studio og en flaggskipbutikk som 
oser eleganse. Den prisbelønte designeren startet 
opp for seks år siden, og har lansert flere møbel- og 
belysningskolleksjoner. Han har skapt produkter for 
Christian Louboutin, Heals, Matthew Williamson, 
Ballantines og Philips, og er stadig i rampelyset på 
den britiske designscenen. Her hjemme har han 
nylig innredet en suite på luksushotellet the 
Thief i Oslo. Electra House, 95 Rivington Street.  
leebroom.com.

DesignereGallerier
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Raw edges
Yael Mer og Shay Alkalay i designduoen Raw 
Edges er både livs- og samarbeidspartnere. 
Begge er født i Tel-Aviv i 1976. Yael er opp-
tatt av å bearbeide todimensjonale materialer 
til frodige funksjonelle former. Shay er fascinert 
av hvordan ting beveger seg, fungerer og 
reagerer. De samarbeider med navn som 
Cappellini, Established & Sons, Moroso,  
Kvadrat, Stella McCartney og Arco. Duoen 
holder til i Okay studio. raw-edges.com.
Rear of 2-18 Belfast Road, N16 6UH LONDON, 
raw-edges.com

Mathias Hahn
Produktdesigneren Mathias 
Hahn er født i Tyskland i 1977. 
I 2006 var han med på å starte 
opp designerkollektivet OKAY 
studio i Hackney. Han sam-
arbeider med produsenter som 
Zeitraum, Ikea PS, Ligne Roset 
og Marset. Bruk og funksjonalitet 
er essensielt i hans design-
filosofi. Han arbeider intuitivt 
og eksperimentelt. Hverdagslig 
og matnyttig møter humor og 
lekenhet. Okay Studio, Rear of 
2-18 Belfast Road.  
mathiashahn.com.

Benjamin Hubert
I Finsbury Park har Hubert et team av industri-
designere, forskere og ingeniører som samarbeider 
med produsenter over hele verden. Bærekraft, 
innovativ konstruksjon og materialbruk er viktig 
for hans design. Unit 106 Regent Studio,  
1 Thane Villas.  benjamin.hubert.co.uk.
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SCP East
Et steinkast fra 
Jasper Morrison i 
Shoreditch tilbyr 
SCP East britiske 
designmøbler, 
hjemmetekstiler 
og tilbehør over tre 
etasjer.  I 2007 åpnet 
SCP West i Notting Hill.
135 Curtain Road,  
scp.co.uk

Darkroom
Lamb’s conduit Street i Clerkenwell har ord på seg for å være 
en av byens mest spennende shoppinggater. Blant de tøffeste 
i gata er Darkroom. Butikkens helsorte interiør er som et blankt 
lerret for mote, kunst og design. 52 Lamb’s Conduit Street.  
darkroomlondon.com

Jasper Morrison
Diskret butikk bak en sortmalt 
dør, vegg-i-vegg med designe-
rens studio. Her har Morrison 
samlet det han kaller supernor-
male objekter fra hele verden. 
24b Kingsland Road London, E2 
8DA jaspermorrisonshop.com

Seek no further
Det amerikanske T-skjortemerket Fruit of the Loom 
lanserte nylig sin nye premiumlinje Seek no further. Dame 
og herremote i avslappet stil, laget av materialer av høy 
kvalitet. Pop-up-butikken åpnet i Shoreditch i mars i år. Det 
finnes også en tvilingbutikk i Berlin. 30A Redchurch Street.  
seek-no-further.com.

Artwords 
Bookshop
Bokhandel med et impo-
nerende utvalg bøker og 
magasiner innen mote, 
kunst, interiør og design.
69 Rivington Street,
artwords.co.uk.

Albion
Caféen og butikken Albion 
i the Boundary building har 
eget bakeri — et populært 
innslag i nabolaget og for 
hotellgjestene i nabobyg-
ningen. Albion er eid av 
Prescott & Conran.  
2-4 Boundary Street,  
albioncaff.co.uk.

Shopping
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Labour and wait
I lokalene til den gamle puben Dolphin, 
i Shoreditch, ligger denne herlige 
butikken. Eierne,  to designere, tilbyr et 
håndplukket utvalg tidløse, funksjonelle 
produkter til hjemmet.
85 Redchurch Street.  
labourandwait.co.uk

Clove club
Den unge chef-en Isaac MacHale har åpnet sitt mat-
mekka i Shoreditch Town Hall. De spartanske lokalene 
er fri for hvite duker og stemningen er avslappet og 
uformell. Shoreditch Town Hall, 380 Old Street.  
thecloveclub.com

Restaurant Oslo
Får du hjemlengsel, 
kan du stikke innom ny-
åpnede OSLO i Hackney 
Central — en ombygd 
jernbanestasjon. Stedet 
satser på nordisk estetikk 
og vil være et levende 
møtested hvor man kan 
innta et godt måltid på 
dagtid. På kvelden lokker 
de med spennende live-
musikk. 1a Amhurst Rd, 
oslohackney.com.

Old Shoreditch Station
Sentralt plassert på hjørnet av 
Shoreditch Highstreet og Old Street ligger 
denne populære café-baren som er innredet 
med komfortable femtitallsmøbler.  
facebook.com/oldshoreditchstation.

Wahaca
Ved Southbank Centre har restaurantkjeden  
Wahaca åpnet meksikansk restaurant og  
tequila-bar med super utsikt over Themsen.  
Belvedere Road, wahaca.co.uk.

Restauranter
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