
Fortæl historier med billeder

157 forskellige by- og hjemstavnsmotiver samt musik og Danmarks motiver
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Designkunsts motiver er designet, så de visuelt hænger sammen. 
Mange er interesseret i at skabe en personlig stil i deres hjem, 
eller virksomheden som forstærker sit geografiske tilhørsforhold. 
Det kan opnås ved at sammensætte de forskellige bymotiver. 

Designkunst arbejder med fortolkninger af byer og områder, så illustrationen 
i sidste ende giver beskueren følelsen af “hjemme”. 

Designkunst arbejder med perspektiv og dybder og designer efter de 
klassiske normer inden for plakatkunst. 

Deres kunder er meget forskelligartede, og de henvender sig til en bred 
skare, både hos private og virksomheder. 

Et fast samarbejde med Nybolig Amager i form af indrammede illustrationer 
som gave ved boligoverdragelser, viser tydeligt værdien af lokale illustra-
tioner. Referencer: 

Flere end 5000 ordrer på 4 år, fra mæglerkæder, Polititorvet i København, 
Københavns Universitet, flere kommunale instanser, Københavns Lufthavn 
samt adskillelige flere. viser pondus

Eksempler på historier kan være: 

Vi mødtes på Nyhavn, vi blev gift på 
Frederiksberg og flytter nu sammen 
i Valby - Det kunne være Firmaet er 
fra Frederiksberg, så flyttede vi til 
Valby og nu fusionerer vi med firma 
i Nyhavn... Mulighederne er mange.

Nyt koncept: Skylines, illustreres i høj detaljegrad og leveres på 
plade med mulighed for LED bagbelysning og valgfri rammefarve. 
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Designkunst blev valgt til 
at illustrere 
Amager julekalenderen 2019

Stort oplag og solgt i
supermarkedskæder

Design, kunst, storytelling og nostalgi

Hvad og hvordan: Efter mange år som Artdirector opstod lysten til at illustrere mit nærområde og fremvise vores personlige 
historie, som en del af vores hjem. Det vakte overraskende stor efterspørgsel fra både private og virksomheder og det har  
udviklet sig bredt

Jeg vil meget gerne tilbyde vores indbydende sortiment til både detailhandlere, webshops og andre segmenter. 
Vi kan garantere en lukrativ avancestruktur og en sublim service. Giv os et kald eller send en mail og lad os drøfte mulighederne sammen. 

Vores historie er mættet med oplevelser, lige fra en International pris for Best Artist Platform til udbredelse og succes med  
ideologien “Hvilke firmagaver tør du identificere din virksomhed med”  - besøg os på www.designkunst.dk - et spændende sted.

Hej. jeg er Stefan Cantagallo Rasmussen 
Indehaver af Designkunst.dk - stiftet og i daglig drift siden 2016

Illustrations og innovationsvirksomheden Designkunst har taget bymotiver til et højere plan. De lægger op til, at fortælle sine historier 
igennem deres illustrationer, forstærke de geografiske forhold til nærmiljøer samt sætte sit personlige præg hjemme og i arbejdsmiljøet. 

Parallelt med de tiltag sørger de for at finde og synliggøre ukendte kunstnere. De udvalgt får “plads” i deres meget besøgte online-platforme,  
samt en målrettet eksponering og betalt markedsføring, så verden får gavn af kunsten og udøveren bliver set og motiveret.

Designkunst  
og Bylindhardt

indgået i fast 
samarbejde

Besøg 
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