MAJ DUGEN HILSER FORSOMMEREN VELKOMMEN
Georg Jensen Damask har besøgt de gamle arkiver og fundet den
klassiske MAJ dug, som nu lanceres i de nye farver Rye og Frost
Blue. Susanne Brenøe designede dugen i 1989 og takket være det
klassiske mønster vil dugen altid være relevant.
Som navnet på dugen antyder, er den skabt til forsommerens begi
venheder, inde såvel som ude. Maj er måneden, hvor vi efter en kold
tid samles til konfirmationer og de første sommerfester, mens sko
ven springer ud, og alt pibler frem og giver nyt liv omkring os. Dette
spirende forsommerlandskab har inspireret designer Susanne Bren
øe til designet på MAJ dugen, der netop er små hvide frøfnug væ
vet ind i en farvet overflade, gyldenbrun som en kornmark eller klar
blå som en sprød sommerhimmel. Frøfnuggene er koncentreret om
kring midten af designet for så at spredes med vinden og danne
større og større afstand. Dugen kan kombineres med en smuk bord
løber med samme mønster som dugen. Både dug, løber og de mat
chende servietter er udført i 100% ægyptisk bomuld og vævet efter
stolte damask vævetraditioner.

Inspiration til bordet
Tag temaet op og tænk frø og spirer på alle måder, når du styler
MAJ dugen. Find store afblomstrede grene og sæt dem i lyse vaser
måske med lidt frisk grønt. Pynt med hvide lys og lad ellers bordet
stå råt og enkelt.
Susanne Brenøe (1949-2015)
Susanne Brenøe var designer og billedkunstner og døde en alt for
tidlig død i 2015 på grund af sygdom. Susanne Brenøe var særdeles
kendt som tekstildesigner men også som forfatter bag en række
bøger om akvarelmaling.
MAJ dug, i størrelser fra 140x200cm til 1.260 kr.
MAJ serviet, 37x50 cm, 160 kr.
MAJ bordløber, 50x140 cm, 450 kr. eller 50x165 cm, 530 kr.
For yderligere information, billeder (thejournal.nu/showroom) og
prøver, venligst kontakt:
Annette Spanggaard, annette@thejournal.nu, tel. 29 26 20 24
Rikke Glad, rikke@thejournal.nu, tel. 23 90 32 10
eller Mette Tonnesen, met@damask.dk

Om Georg Jensen Damask
Georg Jensen Damask, Leverandør til Det Kgl. Danske Hof, har siden 1756 vævet smukke tekstiler til hjemmet i høj kvalitet og baseret på mere end 500 års vævetradition.
Med stolthed og respekt for historien, væver Georg Jensen Damask fortiden, nutiden og fremtiden sammen med æstetiske designs, der fusionerer dansk designtradition
og nye tendenser. Georg Jensen Damask arbejder med verdenskendte arkitekter og designere som Arne Jacobsen og hans barnebarn Tobias Jacobsen, Nanna Ditzel,
Cecilie Manz og Andreas Engesvik. Georg Jensen Damask er familieejet og har hovedkontor i Kolding, hvor den første fabrik åbnede i 1915, selvom den første væv kan
dateres helt tilbage til sidst i det 14. århundrede. Georg Jensen Damask har ni konceptbutikker i Danmark og sælges i mere end 30 lande samt online på damask.dk.
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