
Kan to kreative mødes online og  
skabe en kollektion sammen?

Midt i en pandemi fandt to kreative sjæle, som ikke kendte hinanden på forhånd, hinan-
den online. En grafisk designer og en illustrator mødtes over en fælles kærlighed for far-
ver, former, koncepter og fortællinger og skabte en ny kollektion sammen. En kollektion, 
som ingen af dem havde kunnet skabe alene. 

København den 19. april 2021

I skrivende stund er verden ramt af en pandemi, som har fanget de fleste af os derhjemme i lange perioder. Venner, 
fornøjelser og kulturoplevelser er lagt på hylden for en stund. I stedet mødes vi online. Det gælder i høj udstrækning 
også vores arbejdsliv for mange af os. 

Bag skærmen i København og på Midtsjælland sad henholdsvis en grafisk designer og en illustrator med tanker om at 
skabe noget nyt. Noget, der reflekterede den situation, hele verden pludselig befandt sig i. Gennem Instagram opstod 
ideen om at skabe noget sammen, noget nyt som ingen af dem havde kunnet skabe alene. 

- Martin og jeg har aldrig mødt hinanden i virkeligheden. Men under corona fandt vi hinanden og en idé om at skabe 
noget sammen opstod. Undervejs i processen har vi udfordret hinanden og udnyttet de forskellige styrker og indsigter 
vi har via vores fag. Sammen har vi skabt en ny kollektion, som handler om de store følelser, som vi alle har i os. Og 
som corona har forstærket og sat spot på, siger Kathrine Højris, grafisk designer og grundlægger af I LOVE MY TYPE.

De otte store grundfølelser
Kollektionen består af otte nye plakater, som hver repræsenterer en af de store grundfølelser, som vi alle indeholder. 
Fra kærlighed til glæde, tristhed og vrede har hver af de otte grundfølelser fået sin egen plakat i kollektionen All Emo-
tions are Valid. Det er en konceptuel kollektion, hvor Kathrine Højris har arbejdet med typografi, illustration og sprog 
på en helt ny måde. De otte grundfølelser er gengivet på latin for at hæve dem over hverdagssproget. 



- All Emotions Are Valid tager udgangspunkt i de otte grundfølelser, der er dybt forankret i os alle. I stedet for at 
skjule eller bekæmpe disse følelser, vil jeg inspirere til, at vi omfavner dem alle og giver dem plads. Grundfølelserne 
er vores personlige GPS, og hvis vi lærer dem at kende, vil vi i højere grad vide, hvordan vi skal handle i overensstem-
melse med den, vi er inderst inde, siger Kathrine Højris. 

Med mørket kommer lyset
Plakaterne skal fungere som daglige remindere i en verden, hvor vi er påvirkede af vores følelser hver dag. Ikke mindst 
i en tid hvor corona laver begrænsninger for os og sætter mange af de følelser i spil, som ofte bliver opfatter som 
mindre legitime. Uden vrede, misundelse, afsky og de andre mørke følelser, kan vi ikke føle de positive som glæde og 
kærlighed.

- Mit formål med netop at lave plakater til boligindretning, er at nå bredt ud med mine budskaber. De bliver først 
rigtigt relevante, når de kommer ud og lever der, hvor folk er. På væggen kan de inspirere og minde os om vigtige 
budskaber på daglig basis, siger Kathrine Højris.

FAKTA

Om I LOVE MY TYPE

I LOVE MY TYPE blev startet i 2013 af grafisk designer 
Kathrine Højris. I dag forhandles produkterne online på 
bl.a. ilovemytype.com og i udvalgte butikker verden over.

I LOVE MY TYPE er et designbrand, som laver kollektioner 
inden for plakater, kort, notesbøger, journals og gavear-
tikler, som vækker eftertanke og hylder det smukke og 
æstetiske. Kathrine Højris arbejder med mange for-
skellige visuelle universer og er ikke bange for at prøve 
kræfter med nye udtryk og flytte grænser. Produkterne 
skal minde folk om, at der er skønhed i alle livets små og 
store øjeblikke.

Om kollektionen All Emotions are Valid

• Kollektionen udkommer den 26. april 2021 og 
forhandles på ilovemytype.com samt hos udvalgte 
forhandlere, herunder Illums Bolighus og Dansk  
Arkitektur Center.

• Plakaterne udkommer som A5, A3 og 50x70 cm,  
og priserne ligger fra 40-385 kroner. 

• De er trykt CO2-neutralt på 100% luksus-genbrugs-
papir, som er mærket med svanemærket,  
ECO-label og FSC-certificeret.  

• I LOVE MY TYPE forhandler rammer, der passer i  
størrelse og udtryk til kollektionen.

DOWNLOAD BILLEDER I HØJ OPLØSNING: https://bit.ly/3edqnPc


