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Jeg kan bare ikke gå på kompromis med kvaliteten og designproces-
sen – vi laver alt i hånden. 
Hvad kan det rette lys tilføre et rum?
lys kan fuldstændig ændre et rums arkitektur. en lampe er ikke 
bare et objekt – når man designer en lampe, skal den både fungere, 
når den er tændt, og når den er slukket. det er altid en stor udfor-
dring. Hvis jeg skal fremhæve en af mine egne lamper, må det nok 
blive Tube Chandelier. det var en af mine første lamper, og jeg de-
signede den faktisk til mit eget hjem, fordi jeg ikke kunne finde den 
rette belysning.
Du arbejder meget med de samme materialer. Hvorfor det?
Jeg foretrækker at arbejde med råmaterialer som guld, sølv, mes-
sing, kobber, træ og marmor, fordi de bliver smukkere og smukkere 
med tiden. et materiale som plastic rummer da også en interessant 
skønhed, men det kræver en større produktion end min. For mig 
handler det ikke så meget om naturaspektet, men mere om kvalitet.
Hvad er dit forhold til Svenskt Tenn?
Jeg synes, at svenskt Tenn har en fantastisk historie, og jeg kan 
stadig huske, hvor betaget jeg blev, da jeg besøgte forretningen for 
første gang. i det hele taget har det været utroligt spændende for mig 
at forholde mig til Joseph Franks arbejde, som i virkeligheden er 
meget feminint. selv er jeg jo ofte blevet kritiseret for at være meget 
maskulin i min designtilgang. 

Pssst ... The Apartment i København forhandler et udvalg af 
Michael Anastassiades’ lamper og interiørgenstande.           
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LysETs MEsTER

Michael anastassiades er en ganske særlig designer. det mærker 
man med det samme. Han er æstetiker til fingerspidserne, og hans 
blik er lige så roligt og velovervejet som hans design. svenskt Tenn 
har da også i længere tid haft den london-baserede designer i kik-
kerten, og det er nu blevet til et samarbejde, hvor anastassiades 
fortolker svenskt Tenns legendariske designer Josef Frank under 
titlen To Be perfectly Frank.  selv om design ikke var en naturlig del 
af hverdagen i græskfødte anastassiades’ barndomshjem, har han 
siden barndomsårene følt en dyb passion for design. denne passion 
og nærmest overmenneskelige fornemmelse for æstetik har på kort 
tid sat hans fine interiør-items på verdenskortet og gjort ham til en 
af de mest anerkendte designere på den internationale designscene.
Hvordan vil du beskrive dit design?
”Jeg har altid været betaget af subtraktion (at trække fra). For mig er 
design bedst, når alt det overflødige er skrællet af, og produktet står 
tilbage i sin renhed og stadig er funktionelt. og så er tidløst design 
også et kodeord for mig. Jeg er meget ked af hele brug-og-smid-væk-
kulturen, hvor produkter må lade livet efter få år, fordi kvaliteten er 

for dårlig. For mig er det vigtigt at producere tidløst design med lang 
levetid: Man køber noget, lever med det, opbygger langsomt et for-
hold til det, og man kan på et tidspunkt give det videre til næste ge-
neration. at mange har svært ved at tidsbestemme mit design,  tager 
jeg som et meget stort kompliment.”
Hvorfra stammer din designinteresse?
”Mit barndomshjem var på ingen måde kreativt. alligevel har jeg al-
tid været orienteret mod design og æstetik. som barn elskede jeg at 
tegne, men var ikke klar over, at der var noget, der hed design, og at 
der for den sags skyld var nogen, som havde designet det bestik, jeg 
spiste med. det blev jeg først klar over i de sene teenageår. Jeg kan 
huske, at mine forældre havde nogle arkitektvenner, som jeg elskede 
at besøge, fordi jeg kunne snuse rundt og observere tingenes detal-
jer. i virkeligheden savnede jeg nok en kreativ sjæl, som jeg kunne 
spejle mig i, en slags rollemodel.
Hvem designer du til?
Jeg vil gerne være demokratisk i mit design. desværre er mine pro-
dukter ofte forholdsvis dyre, men det er absolut ikke et bevidst valg.  

Michael Anastassiades er uddannet in-
dustriel designer fra Royal College of 
Arts i London. Han blev hurtigt kendt 
for at håndproducere meget smukke og 
konceptuelle genstande til hjemmet, der 
alle ligger i grænsefeltet mellem kunst 
og design. Michael Anastassiades har 
udtalt, at han ikke bryder sig om labels – 
for ham er en kreativ person en kreativ 
person – punktum. 
Udover smukke lamper og møbler  skaber 
han i dag alt fra modeshows til smykker 
og selvfølgelig überfint interiør. 

ELLE dECoRAtion fAvoRittER

stumtjener 
svenskt Tenn, 8.365 kr.

Tube Chandelier, 
The apartment, 27.000 kr.

Ceiling light, 
The apartment, 23.500 kr.

Bordlampe, Cylinder,
svenskt Tenn, 5.995 kr.

Glasvase, 
svenskt Tenn, 845 kr.

Der går en lang række interiørpassionister rundt og er vilde med Michael Anastassiades. 
Vi er blandt dem. Den übercool London-baserede designer er især anerkendt for sine eks-
tremt fine lamper og et generelt finæstetisk univers. For nylig har han lanceret et unikt 
designsamarbejde med det legendariske svenske interiørbrand Svenskt Tenn. ELLE  

Decoration mødte ham i Stockholm.
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en del af kollektionen for svenskt Tenn

Beauty mirror, The apartment

installationen lit lines.


