
SOMMEROVERRASKELSE:  
TO NYE ART KOLLEKTIONER SKABT  

MED UNIKT HÅNDVÆRK

I LOVE MY TYPE har eksperimenteret med nye spændende håndværk, der skaber et unikt og dragende udtryk. 
De nye kollektioner ’Drops of Distortion’ og ’Portraits from a Mirror’ er endnu et supplement til den  
kunstneriske kurs, der fortsat beror på et ønske om, at sprede glæde, velvære og motivation i hverdagen.

DROPS OF DISTORTION 

Denne abstrakte kollektion er håndmalet og lavet med en unik teknik, hvor salt fusionerer med vand og akvareller. 
Det er en skabelsesproces, som er et samarbejde mellem Art Director Kathrine Højris og saltets opgør med akvarellen.  
Saltet arbejder kompromisløst og Kathrine tøjler den med kunstnerisk hånd og former den, så fusionens kræfter frembringer 
de smukkeste mønstrer og nuancer.

Resultatet er en kollektion, der på smukkeste vis udstråler bevægelse, og den kontrast der opstår mellem den rolige flade  
og en overflade i oprør. 

De abstrakte motiver kan tolkes på mange måder og fortælle forskellige historier, alt efter den der ser, og det glæder  
Kathrine; ”Det er mit ønske, at man kan fordybe sig i designet, og give det sin egen personlige værdi og mening – der kan 
bringe glæde, ro og eftertanke”

Navnet ’Drops of Distortion’ står for en positiv udvikling, der skaber bevægelse og forandring i noget stillestående. Værdier 
som går igen i I LOVE MY TYPE, hvor selvudvikling, og det at se livet som en proces, er i fokus. 
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PORTRAITS FROM A MIRROR

Denne kollektion præsenterer et helt nyt look hos I LOVE MY TYPE. Portrætter af fire stærke kvinder, der vækker  
nysgerrighed med deres intense blik.

Portrætter af tidens kvinder, der repræsenterer værdifulde sider, følelser og drivende kræfter man har som menneske  
- karaktertræk der skal omfavnes.

Disse kvinder repræsenterer nogle af I LOVE MY TYPE’s grundværdier om selvudvikling og livsglæde, Kathrine udtaler;  
”Disse kvinder kan inspirere til, at vi ser de stærke og positive sider af os selv, når vi ser i spejlet - og give styrken og  
motivationen til at tage det mentale power suit på og omfavne livet”.

PIGMENT CLARET
A3 + 50x70 

FUSION MID GREEN
A3 + 50x70 

IMPACT BLACK
A3 + 50x70 

DROPLETS DEEP CYAN
A3 + 50x70 



KOLLEKTIONEN BESTÅR AF:

•	 Otte	forskellige	design	posters
•	 ’Drops	of	Distortion’	findes	i	 

størrelserne A3 og 50x70 og ’Portraits 
from a Mirror’ findes i A5, A3 og 50x70 
og koster fra 40 kr. til 385 kr.

•	 Vi	har	rammer	i	fem	forskellige	 
nuancer, der passer til alle vores  
størrelser af posters. 

Kollektionen launches medio juni 2018 
og vil være til salg på webshoppen og i 
udvalgte butikker world wide herefter.
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I LOVE MY TYPE er et dansk brand fra 2013, der skaber meningsfuld design med både typografiske og håndmalede teknikker. Bag brandet er Kathrine Højris 
og Thomas Bærnholdt, der danner par både professionelt og privat. Kathrine er Art Director og designeren, og Thomas er CEO.
  
I LOVE MY TYPE skaber livsbekræftende design, der kan inspirere til mere livsglæde, selvværd og motivation i hverdagen. Sortimentet består hovedsageligt af 
Design posters men også af rammer, postkort og en stationary- og køkkenkollektion. I LOVE MY TYPE bliver solgt i over 25 lande og får løbende positiv omtale i 
både danske og udenlandske magasiner og på blogs. 

Teknikken bag designet er en ny teknik, der kombinerer to af de håndværk I LOVE MY TYPE arbejder med, det kunstneriske 
og håndmalede med det grafiske og stringente design. Kvinderne er håndmalede og deres ansigter er tegnet med en blød 
og sikker streg, der står i stærk kontrast til frisuren, der er skåret med et grafisk snit og går i ét med baggrunden. 

DEN PERSONLIGE BILLEDVÆG

Med disse tilføjelser til det store univers af design posters, kan der skabes en personlig og interessant billedvæg -  
udelukkende med I LOVE MY TYPE kollektioner. Det giver mulighed for at blande det kunstneriske med det typografiske 
og det intense med det humoristiske – så billedvæggen netop afspejler alle hjemmets stemninger og giver allerstørst 
velvære.

Med I LOVE MY TYPE kan du forny dit hjem eller glæde en du holder af, hver gang du har lyst – det er design for alle.

VI GÅR IND I KAMPEN FOR MILJØET OG GOD ÆSTETIK!

At støtte I LOVE MY TYPE er også at støtte bæredygtighed. Hensynet til miljøet og renhed i produkterne er en del af den 
overordnede målsætning, og derfor er alle design posters bæredygtige. I LOVE MY TYPE design posters er trykt på 100% 
luksus genbrugspapir, og en ekstra bonus ved dette bæredygtige valg er en ekstra høj kvalitet og fyldig struktur i papiret.

SOPHISTICATED CLARET
A5 + A3 + 50x70 

VITAL NAVY
A5 + A3 + 50x70 

CURIOUS MID GREEN
A5 + A3 + 50x70 

DETERMINED PURPLE
A5 + A3 + 50x70 
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