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Et rum er ikke bare et sted, vi opholder os eller går igennem. Nyere 
forskning viser, at et rums indretning og udsmykning påvirker os i langt 
større grad, end vi er bevidste om. Vores sanseindtryk og oplevelse af et 
rum eller lokale har direkte – men ofte ubevidst – indflydelse på vores 
følelser, tanker og handlinger.

Negative indtryk i form af rod, uro, lugte, uæstetiske og ”kolde rum” kan 
eksempelvis øge kroppens stressreaktioner, dræne energi og skabe in-
dre uro. Omvendt kan behagelige og æstetiske omgivelser skabe øget 
velbefindende og mentalt overskud hos rummets brugere. 
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Grafisk rum – TV2

Huset Venture Rumdesign arbejder professionelt og konceptuelt med at for-
andre og skabe rum, så de påvirker rummets brugere i den ønskede retning. 
Vi kan designe rum, der inspirerer, skaber ro, samler fokus, understøtter for-
dybelse, skaber nærvær eller tilskynder til aktivitet. Og vi arbejder med rum i 
bred forstand; det kan være møderum, venterum, samtalerum, indgangspartier, 
arbejdsrum, hvilerum, udendørsrum, gangarealer og meget mere.

Huset Venture Rumdesign har designet for alle typer af virksomheder og insti-
tutioner – fra mediegiganten TV2 og den internationale shippingvirksomhed 
Blue Water til sygehuse, lokale tandlæger og børnehaver.
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Huset Venture Rumdesign arbejder i feltet mellem 
indretning, kunst og design. Vores fokus er på den 
visuelle sansepåvirkning i form af farver, former, 
motiver og lys, hvor vi især ændrer et rums atmo-
sfære og stemning gennem billedmotiver.

Billedmotiverne er overvejende baseret på fotogra-
fier, som er et hurtigt og fleksibelt medie, der er vel-
egnet til at fremkalde og skabe et bredt spektrum af 
stemninger. Vi fotograferer selv, og motiverne vil ty-
pisk tage udgangspunkt i de nære omgivelser (f.eks. 
effekter på stedet, naturen, byen, produkter e.lign.).

Via kreativ bearbejdning af disse fotografier desig-
ner vi billedmotiver, der effektivt skaber en bestemt 

atmosfære i rummet og visuelt formidler ord, be-
greber og visioner. Mulighederne for at inddrage 
fotografierne i rummet er mange, da motiverne kan 
printes på metal, glas, folie, opskummet plast, tapet, 
lærred, tekstil, støjdæmpende materiale mm.

Udover brug af billedmotiver kan der også være 
tale om andre ændringer i de fysiske rammer. Det 
kan for eksempel være at omrokere møbler, male 
en væg eller hænge en ny lampe op, hvor selv få 
ændringer kan gøre en stor forskel. I designproces-
sen lægger vi vægt på at genanvende mest muligt, 
men måske på nye måder og med tilføjelse af nye 
elementer, der understøtter det samlede udtryk.
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Måske er du i tvivl om, hvad der kan lade sig 
gøre, eller hvad vi kan tilbyde. Måske ved du 
i første omgang bare, at et eller flere rum 
ikke fungerer optimalt, men du er usikker på, 
hvad løsningen kunne være.

Huset Venture Rumdesign gør det let at un-
dersøge mulighederne, for vi tager det første 
møde med dig helt uforpligtende og uden 
beregning. Her lytter vi til dig og spørger 
ind til dine overvejelser, idéer og ønsker, og 
vi får en forståelse for stedet, rummene, og 
hvem brugerne af rummet er.

På samme møde fortæller vi om mulighe-
derne og vores umiddelbare tanker om, hvad 
der kan forandres og forbedres – ligesom vi 
aftaler, hvordan et evt. videre samarbejde 
kan forløbe. Vi vil også på dette første møde 
typisk tage fotografier af rummene. Med ud-
gangspunkt i det første møde og vores fo-
tografier udarbejder vi gratis et oplæg med 
skitser og forslag, så du har noget konkret at 
forholde dig til.

Det er først, når du som kunde beslutter dig 
for at arbejde videre med et konkret forslag, 

at vi afklarer et budget, laver en tidsramme 
og indgår en egentlig aftale. Det er også op 
til dig, hvordan du ønsker, at samarbejdet 
skal være – om det for eksempel forløber 
som sparring og tæt dialog hele vejen, hvor 
du benytter egne håndværkere til monte-
ring. Eller om vi skal sørge for alt, indtil rum-
met er færdigt.

GRATIS  
DESIGNOPLÆG

Opsætning – gangmiljø på Rigshospitalet



Da den verdensomspændende shippingvirksomhed Blue Water fik 
nyt hovedkontor i Esbjerg, udsmykkede Huset Venture Rumdesign 13 
konferencerum med udgangspunkt i Vadehavet, der ligger lige uden 
for vinduerne. Rummene blev opdelt i fire grupper efter de fire vade-
havsøer; Fanø, Rømø, Mandø og Langli.

Øernes natur har overordnet samme fantastiske og storslåede præg, 
så for at underbygge hver gruppes identitet blev der taget udgangs-
punkt i øernes meget forskellige adgangsforhold. Det resulterede i 
helt forskellige udtryk i de enkelte lokaler – men stadig bundet sam-
men via en gennemgående stil.
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Stemning fra FanøFærgen

Blue Water Shippings kantine



TV2
På TV2 i Odense fik Huset Venture Rumdesign opgaven 
med at indrette tre møderum med udgangspunkt i et 
budskab.

Budskabet skulle forholde sig til TV2 som tv-station og 
mediehus.

Det overordnede budskab:
“Personlig stillingtagen til TV som medarbejder og 
seer.”

Vi lagde ud med at tage en masse fotografier i huset 
– særligt arkiver og opbevaringsrum i kælderen.  Foto-
grafierne blev bearbejdet så de visuelt understøttede de 
valgte budskaber i møderummene.

Tapet med stopnøgle som påmindelse  
om, hvornår man i arbejdet bør sige stop.



KALØ  
ØKOLOGISK 
LANDBRUGS-
SKOLE
På Kalø Økologisk Landbrugsskole på Djurs-
land hjalp Huset Venture Rumdesign med 
at bringe naturen og de nære omgivelser 
indenfor på skolen. De kreativt bearbejdede 
fotografier blev trykt på forskellige materialer 
(f.eks. på glas og whiteboard), og samlet set 
bidrager udsmykningen til at skabe en særlig 
stemning og atmosfære – til glæde for både 
lærere, elever og besøgende på skolen.

Grafisk installation

Tryk på glas

Tryk på lærred



RIGSHOSPITALET
Vi har udsmykket flere hospitaler, herunder Rigshospitalet, hvor vi har udført opga-
ver for forskellige afdelinger. Patienter og pårørende på hospitaler er ofte i en sårbar 
situation, med øget følsomhed over for sanseindtryk. Samtidig er det vigtigt at signa-
lere hygiejne, tryghed og sikkerhed og skabe et positivt arbejdsklima for personalet.

På Rigshospitalet tog udsmykningen udgangspunkt i afdelingernes særlige funktio-
ner og i de signaler, man gerne ville sende. I afdelinger som Sterilcentralen, Ordre-
ekspeditionen og Uniformudleveringen blev effekter fra afdelingerne omdannet til 
stemningsfulde billeder, mens der i Røntgenafdelingen blev ophængt afslappende 
naturmotiver, som både børn og voksne kan udforske i ventetiden.

Gangmiljø på Riget



Huset Venture Rumdesign har udsmykket Odense Borgerservice, 
som er kendetegnet ved at være et rum, hvor mange og meget for-
skellige mennesker færdes. Blomstermotiverne blev valgt, fordi de 
både skaber ro og harmoni i lokalet, og fordi det er motiver, der har 
en positiv gyldighed på tværs af kulturforskelle. Pink er samtidig 
Odense Borgerservices farve.

ODENSE BORGER-
SERVICE

Venterum i Odense Borgerservice



Udsmykningen i en børneinstitution kan 
være med til at skabe en særlig stemning, 
der påvirker både børn, forældre og perso-
nale. Motiverne kan eksempelvis bidrage 
til ro, harmoni, tryghed og tillid.

Huset Venture Rumdesign kan designe bil-
leduniverser, der taler til børnenes fantasi 
og åbner op for en udforskende og under-
holdende snak mellem børn og voksne.

BØRNEINSTITUTIONEN 
ØSTERBO

Tapetdetaljer

Her er det børneinstitutionen 
Østerbo, Viby J., der udsmykkes 
med specialdesignede motiver.



Hos netværks- og kommunikationsvirksomheden 
FiberLAN ønskede man via udsmykningen at ska-
be et iøjnefaldende og unikt signal til kunder og 
samarbejdspartnere. Her skabte vi motiver ud fra 
virksomhedens produkter samt relaterede ord, 
navne og formler. Også virksomhedens logo blev 
fortolket. Dele af udsmykningen er senere blevet 
trykt som postkort.

FIBERLAN A/S

Grafik til plakat og postkort
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Skanderborgvej 277
8260 Viby J

Tlf. 24 25 95 57
Larsh@husetventure.dk
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