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蒂莫西·雅各布·延森 让内容和语言变得可视化
雅各布·延森的设计理念源自大自然，地平线将海与天一分为二，山丘创造出完美的起伏，这些美

好的语言都被倾注在斐讯 K3 路由器之上。长期以来作为家装“死角”的路由器第一次可以当成艺

术品被摆放在书架、桌面上。这样一个探索外界无限可能的载体，再也不用被隐匿，而应当是家庭

装饰中的点睛之笔。同时获奖的还有雅各布·延森设计的全新 Danzka 视觉识别体系，获得 2017

红点视觉传达设计大奖。Danzka 伏特加因食用级合金瓶身而闻名，雅各布·延森借由这样的平面

艺术载体，尽量减少现有的瓶身文字，使其呈现出更加饱满的立体感。如今在全球大多数的机场免

税店中，想要一饮美酒的朋友们都可以将 Danzka 这件艺术品带回家。

蒂莫西·雅各布·延森 雅各布延森
设计的 CEO，首席设计师和主要
持有人。公司由他的父亲雅各布
·延森始建立于 1958 年，如今已
是北欧最古老、最杰出和获得设
计类奖项最多的设计工作室。雅
各布延森设计总部位于丹麦，并
在上海及曼谷设立了分工作室。

科技日新月异，产品高性能同时又兼具美感，
雅各布延森设计推出的空气质量监测器尊崇这一理念。

今年由工作室操刀、与斐讯品牌合作设计的
K3路由器荣获 2017iF 产品设计大奖。
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JACOB UND TIMOTHY JACOB JENSEN

SADI UND NEPTUN OZIS

„Mein Vater“, sagt Timothy Jacob Jensen,
„war eine Mischung aus Charlie Chaplin
und Benito Mussolini.“ Ganz ernst meint
er das nicht. Der Sohn will vielmehr damit
ausdrücken, dass der Vater charismatisch
und kompromisslos zugleich war – Jacob
Jensen zählt zu den bedeutenden skandi-
navischen Gestaltern, die das Nachkriegs-
Design geprägt haben.

Schon Jacob Jensens Vater hatte mit
Möbeln zu tun. Der Sohn, Jahrgang 1926,
ging bei ihm in die Polstererlehre, bevor er
1948 an der Kunsthandwerkerschule in
Kopenhagen aufgenommen wurde. Dort
gab es erstmals das Fach Industriedesign,
das Jacob Jensen als Erster studierte und
erfolgreich abschloss. Nach sechs Jahren,
in denen der Däne unter anderem für
Raymond Loewy in New York arbeitete,
eröffnete er sein eigenes Studio in Kopen-
hagen. 1966 zog er nach Højslev im Nor-
den Jütlands, auch weil er für Bang&
Olufsen zu entwerfen begann, das Unter-
nehmen für Unterhaltungselektronik, das
dort seinen Sitz hat. Zugleich wurde er
unter seinem eigenen Namen zur Marke,
besonders mit Jacob-Jensen-Uhren.

Timothy Jacob Jensen kam 1962 zur
Welt. Mit 16 ging auch er bei seinem Vater
in die Lehre, bevor er als Designer ein paar
Jahre auf Wanderschaft ging. 1990 kaufte
er dann seinem Vater das nach ihm be-

Die Nachkriegszeit hat seine frühen Ent-
würfe geprägt. Da es Sadi Ozis an Mate-
rialien mangelte, musste er sich mit dem
behelfen, was er in den fünfziger Jahren in
der Türkei zur Hand hatte: Wasserleitun-
gen, Fischernetze, Kabelschnüre, Küchen-
siebe. So entstand zum Beispiel der Stuhl
Fishnet. „Ich erinnere mich, wie Freunde
zu uns nach Hause kamen, den Stuhl
sahen und Angst hatten, darauf zu sitzen“,
erzählt Neptun Ozis. Sitz und Rücken des
Stuhls waren ursprünglich aus echtem
Fischernetz. Der deutsche Hersteller Wal-
ter Knoll legte den Entwurf später mit
Polstern neu auf. Daran beteiligt war auch
Neptun Ozis, der seit seiner Studienzeit
mit seinem Vater zusammenarbeitete.

Sadi Ozis, Jahrgang 1923, studierte
zunächst Kostümdesign in Paris. Nach
seiner Rückkehr nach Istanbul begann er
als Maler und Bildhauer, aber auch als
Designer zu arbeiten, um seinen Lebens-
unterhalt zu verdienen. Mit seinem Freund
Ilhan Koman gründete er 1956 das erste
Atelier für Metallmöbel in der Türkei,
um fortan „nützliche Kunst“ in Form von
Stühlen zu entwickeln. Dazu gehören
auch die Stühle Burgaz, im Original aus
Stahlrohr und Kabelschnüren, und Rumi,
der mit seinen weit geschwungenen Run-
dungen an einen tanzenden Derwisch
erinnern soll. Überhaupt erkennt man bei

nannte Studio ab. „Für mich war es ein
skandinavisch geprägtes Familienunter-
nehmen“, sagt Timothy Jacob Jensen. In-
zwischen ist Jacob Jensen Design Studios
eine international agierende Firma mit
Niederlassungen in Bangkok und Schang-
hai. „Ich sehe es nicht mehr als das Studio
meines Vaters. Schließlich führe ich jetzt
schon länger die Geschäfte als er.“

Allerdings blieben dem Junior neben
dem Namen des Seniors auch etliche alte
Kunden erhalten, vor allem Bang&Oluf-
sen und Gaggenau Hausgeräte. Offiziell
ging der Gründer des ältesten Design-
Studios Skandinaviens erst 2011 in Rente.
Vier Jahre später, im Mai 2015, starb Jacob
Jensen im Alter von 89 Jahren.

Ozis immer den orientalischen Einfluss
seiner Heimat.

Neptun Ozis wurde 1970 geboren. Er
nennt seinen Vater „meinen Mentor“. Er
selbst war Sadi Ozis’ Assistent. „Entweder
ich habe gezeichnet, und er hat meine Ent-
würfe überarbeitet. Oder er hat mir seine
Entwürfe gegeben, die ich weiterentwickelt
habe.“ Der Sohn machte Prototypen, suchte
das Material aus oder verfeinerte die Ergo-
nomie. So verbesserten sie gemeinsam die
frühen Entwürfe, die Walter Knoll vor
kurzem neu auflegte. Sadi Ozis, der über
Jahrzehnte Professor an der Kunstakade-
mie in Istanbul war, starb 2012. Sein
Sohn hat sich inzwischen einen Namen
als Designer von Yachten gemacht. Auch
er ist Dozent in Istanbul und Izmir – für
Yacht- und Möbeldesign.

Zwei Väter, zwei Söhne, vier Designer: Neptun Ozis und
Timothy Jacob Jensen bekamen ihr Talent in die Wiege gelegt.

Von Peter-Philipp Schmitt
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Auch eine Marke:
Jacob Jensen (oben

rechts) und sein Sohn
Timothy sind

bekannt für ihre
Uhren wie die

Strata-Serie (links)
oder das Classic-
Modell no. 510.

Nützliche Kunst: Sadi Ozis (oben) und
sein Sohn Neptun haben die frühen

Entwürfe des Vaters, die Stühle Fishnet
(oben), Burgaz (unten) und Rumi
(rechts) gemeinsam überarbeitet.
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TimoThy Jacob 
Jensen ถ่ายภาพกับ 
MariJn BeiJe (คนขวา) 
managing DirecTor  
ประจำาสตูดิโอที่กรุงเทพ 
บนออฟฟิศ ที่ชั้น 15 ของ
อาคาร Knowledge 
exchange cenTre

จากตำานานงานออกแบบของเดนมาร์ก สู่ห้องเรียน 
และปริญญาหลักสูตรใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมนักออกแบบ

รุ่นใหม่สู่สนามแข่งขันในโลกการทำางานจริง

Photography: Golf Siripop Writer: Parut Penpayap
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เมื่อกล่าวถึงหนึ่งในตำานานของวงการออกแบบแห่ง
ศตวรรษที่ 20 คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณจะนึกถึง Jacob 
Jensen Design บริษัทที่ปรึกษาการออกแบบที่เก่าแก่
ที่สุดและได้รับรางวัลมากที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย  
ไม่ว่าจะเป็น Red Dot Award จำานวน 16 ครั้ง หรือรางวัล 
iF Award จำานวนถึง 33 ครั้ง ในบรรดาผลงานที่ดีไซน์
โดย Jacob Jensen จำานวนกว่า 700 ชิ้น มีผลงานถึง 
19 ชิ้นที่ได้รับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
สมัยใหม่ ประจำามหานครนิวยอร์ก อย่าง Museum of 
Modern Art New York-MoMA

เรามีโอกาสได้พบกับ Timothy Jacob Jensen ทายาท 
รุ่นที่ 2 แห่งดีไซน์สตูดิโอระดับโลกจากประเทศเดนมาร์ก 
ซึ่งปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเป็นทั้งผู้อำานวยการ ผู้ถือหุ้น
ใหญ่ และหัวหน้าฝ่ายออกแบบประจำาบริษัท ระหว่าง
การนั่งสนทนาที่ริมแม่น้ำาเจ้าพระยาในยามบ่ายวันหนึ่ง 
Jacob Jensen ได้ชี้ไปยังอาคาร Knowledge Exchange 
ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ที่ฟากฝั่งตรงข้ามแม่น้ำา เขาบอกเล่าให้ 
เราทราบว่าที่ชั้น 15 ของตึกดังกล่าวคือที่ตั้งของ Jacob 
Jensen Design ประจำาประเทศไทย โดยสำานักงาน 
ดังกล่าวจะเป็นทั้งสถานที่ประกอบการเชิงพาณิชย์ของ
สตูดิโอ และจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ซึ่งตั้ง 
เป้ารับนักศึกษารุ่นละ 20 คนเท่านั้น จากการสร้างความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

Jacob Jensen ได้อธิบายว่า หลักสูตร The Master 
Education ปีการศึกษาแรกที่กำาลังจะเปิดสอนในเดือน
สิงหาคมปีนี้ จะแตกต่างจากโปรแกรมการศึกษาแบบ
เดิมๆ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านการซึมซับประสบการณ์
การทำางานจริงกับ Jacob Jensen Design ที่สั่งสมมาเป็น 
เวลายาวนานมากกว่า 50 ปี โดยจะเปิดโอกาสให้พวกเขา 
เสนอผลงานการออกแบบแก่ลูกค้าจริง ทำางานภายใต้
กรอบงบประมาณและกำาหนดการส่งมอบงานจริง หาก

นักศึกษาคนใดที่ได้ร่วมผลิตงานออกแบบให้แก่สตูดิโอ 
จนผลงานดังกล่าวได้ออกสู่ตลาด เขาคนนั้นจะได้รับ
ส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์ที่เกิดจากน้ำาพักน้ำาแรงของตนเอง
ด้วย และชื่อของเขาจะเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ Jacob Jensen ได้กล่าวเปรียบเปรยถึง
ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรที่เขาได้พัฒนาขึ้นกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนทั่วไปว่า “ถ้าคุณต้องการจะ
เรียนรู้วิธีการทำาขนมปัง คุณจะเลือกเรียนผ่านการอ่าน
หนังสือที่เขียนถึงการทำาขนมปัง หรือจะเลือกลงมือลอง
ทำาขนมปังจริงๆ ล่ะ” 

เพื่อสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างให้เกิดการเรียนรู ้
อย่างสร้างสรรค์ สไตล์การบริหารงานแบบสแกนดิเนเวีย 
จึงถูกนำามาปรับใช้ในห้องเรียน ผู้สอนจะต้องเป็นบุคคล
แรกที่เดินทางมาถึงห้องเรียนก่อนแม่บ้านและนักศึกษา 
แตกต่างจากธรรมเนียมแบบเอเชียที่ผู้น้อยจะต้องมา
เตรียมการรอรับผู้ใหญ่ Jacob Jensen กล่าวว่า ผู้สอน
ในหลักสูตรของเขาจะต้องเป็นบุคคลที่ทำาหน้าที่เปิด
ห้องเรียน ชงกาแฟ และเปิดเพลงเตรียมไว้ เพื่อให้ผู้เรียน 
ที่เดินทางมาถึงทีหลังรู้สึกว่ามีคนรอต้อนรับพวกเขาอยู่ 
Jacob Jensen อธิบายให้เห็นภาพของการสร้างบรรยากาศ 
การเรียนที่แหวกแนวนี้ว่า “ในช่วงเช้าเราอาจจะเปิดดนตรี 
คลาสสิกจากการประพันธ์ของ Bach ส่วนในช่วงบ่าย 
เราอาจเปิดเพลงของวง Pink Floyd และเปิดให้เป็นช่วง 
Free Jukebox ตั้งแต่เวลาหลัง 5 โมงเย็น”  

นอกจากประเทศไทยแล้ว Jacob Jensen Design  
ยังเร่งสรรหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศ 
ต่างๆ แทบทุกภูมิภาค ปัจจุบันได้เริ่มต้นเปิดสอนที ่
Shanghai Institute of Visual Art ในสาธารณรัฐประชาชน 
จีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำาลังประเมินความเป็นไป
ได้ในการเริ่มต้นโครงการซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันที ่
ประเทศอินเดีย ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ รวมทั้งกลุ่มประเทศ

ตะวันออกกลางด้วย Jacob Jensen อธิบายถึงหลักคิด
เบื้องหลังของการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา 
ระดับนานาชาติว่า “ลองจินตนาการดูนะว่าถ้าเราสามารถ 
จัดตั้งดีไซน์สตูดิโอ 7 แห่งใน 7 ประเทศ โดยแต่ละแห่ง
เปิดรับนักศึกษารุ่นละ 20 คน เท่ากับว่าเราจะมีคนรุ่นใหม่ 
ที่มีสติปัญญาจากทั่วทุกมุมโลกจำานวน 140 คนเป็นกำาลัง 
เสริม หากลูกค้ารายหนึ่งต้องการให้เราออกแบบหม้อ- 
หุงข้าว นักออกแบบชาวเดนมาร์กของเราอาจตัดสินใจ 
ไม่รับงานนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขาไม่คุ้นเคยกับการ 
รับประทานข้าวเป็นอาหารหลักในชีวิตประจำาวัน แต่เรา 
สามารถโยนโจทย์การออกแบบดังกล่าวให้แก่นักออกแบบ 
รุ่นใหม่อีก 140 คนร่วมกันตีโจทย์ให้แตก คุณจะเห็นได้
ว่าสิ่งที่เรากำาลังสร้าง ถือเป็นการพัฒนาเครือข่ายความ
สร้างสรรค์ที่ทรงพลัง”   

น่าสนใจว่าทำาไมนักออกแบบระดับโลกถึงสนใจ
ประเทศไทย กรณีของ Jacob Jensen นั้น เขาเดินทาง
มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อ 25 ปีที่แล้ว ในฐานะ 
นักท่องเที่ยวแบกเป้ “ถ้าคุณเดินทางมาเยือประเทศไทย
ครั้งหนึ่งแล้ว มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่คุณจะยินดีกลับ
มาที่นี่อีกเรื่อยๆ” สิ่งที่ทำาให้เขาประทับใจ ได้แก่ พุทธ-
ศาสนา วัฒนธรรม สภาพอากาศ อาหาร ผู้คน และโดย 
เฉพาะรอยยิ้มบนใบหน้าที่พบเห็นได้ทั่วไป Jacob Jensen 
ยกตัวอย่างถึงประสบการณ์การนวดศีรษะแผนไทยครั้ง
หนึ่งที่แสนจะเป็นกันเองให้เราฟังว่า “ผมหยอกล้อกับ
หญิงสาวที่กำาลังนวดศีรษะให้ผมอยู่ เธอจึงแกล้งตีผม
กลับอย่างน่ารักๆ ไม่มีวัฒนธรรมไหนที่เป็นแบบนี้ ผม
เดินทางไปเยือนประเทศต่างๆ มาแล้วถึง 47 ประเทศ 
ไม่มีที่ไหนเหมือนเมืองไทยเลยจริงๆ” 

เมื่อถามถึงศักยภาพของประเทศไทย Jacob Jensen 

แสดงความคิดเห็นว่า “เมืองไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ 
เฉพาะตัว อาจกล่าวได้ว่าที่นี่เต็มไปด้วยวัตถุดิบที่รอการ 
ขัดเกลา” อันที่จริงแล้วประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
ของสินค้าชั้นนำามากมาย แต่กลับยังไม่มีแบรนด์ไทยขึ้น
มาเป็นที่รู้จักในเวทีสากลมากนัก นอกจากนี้ ในหลายๆ 
กรณี ทรัพยากรสำาคัญของประเทศกลับไม่ได้รับการดูแล 
และพัฒนาอย่างถูกวิธี Jacob Jensen ตัดพ้อให้เราฟังว่า 
เขารู้สึกหัวใจสลายแทบทุกครั้งที่ผ่านไปเห็นซอยคาวบอย 
“เรื่องการร่วมเพศไม่ใช่เรื่องผิด ไม่อย่างนั้นพวกเราคง 
ไม่ได้เกิดมาอยู่ ณ ที่นี้ แต่ผมรู้สึกเสียใจ เมื่อเห็นอนาคต 
ของประเทศสูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์” ด้านมืด 
ของประเทศไทยที่มีอยู่จริงนี้ มักส่งผลต่อมุมมองของ 
ชาวต่างชาติไม่มากก็น้อย ครั้งหนึ่งเขาลองสอบถามเลขาฯ 
ชาวเดนมาร์กของเขาว่า “เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย 3 
อย่างแรกที่คุณนึกถึงคืออะไร” คำาตอบที่เขาได้รับคือ 
“โสเภณีเด็ก ยาเสพติด และชายหาดที่สกปรก” 

เพื่อแสดงให้โลกได้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย 
Jacob Jensen บอกเล่าให้เราฟังถึงความหวังและวัตถ ุ
ประสงค์ระยะยาวของการจัดทำาโปรแกรมการศึกษาใน
ประเทศไทยว่า “ผมอยากให้ปัจเจกชนคนไทยสามารถ
ทำาหน้าที่เป็น brand ambassador ของประเทศได้ โดย
ไม่ต้องทำาแคมเปญอะไรที่หวือหวา ผมอยากค้นหาบุคลิก 
ลักษณะแบบไทยให้พบ แล้วสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ 
จากสิ่งนั้น เพื่อนำาเสนอสิ่งที่เป็นจริงและให้ชาวโลกรับรู้

Jacob Jensen design เริ่มก่อตั้งในปี 1958 ปัจจุบัน 
Timothy Jacob Jensen ผู้เป็นลูกชายได้รับหน้าที่
บริหารงานต่อจากผู้เป็นพ่อ ซึ่งเป็นตำานานแห่ง
วงการออกแบบสแกนดิเนเวีย ผลงานของสตูดิโอ 
เน้นความเรียบง่ายและบริสุทธิ์ของฟอร์มและ 
ฟังก์ชั่น คงทนทั้งในแง่ของความงามและการใช้
งาน ปัจจุบัน Jacob Jensen design มีสำานักงาน
อยู่ใน 3 ประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ก จีน (เซี่ยงไฮ้) และ 
ไทย (กรุงเทพฯ) สำานักงานที่เซี่ยงไฮ้เป็นการร่วม
มือกันระว่าง Jacob Jensen design กับ deTao 
group ให้บริการครีเอทีฟ เซอร์วิส และการเรียน
การสอนหลักสูตรออกแบบไปพร้อมๆ กัน  
    Jacob Jensen design สาขากรุงเทพ เป็นความ 
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
ธนบุรี ให้บริการในลักษณะเดียวกับออฟฟิศที่
เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่บนชั้น 15 อาคาร Knowledge 
exchange Centre หลักสูตรปริญญาโทของ
โรงเรียนแบ่งออกเป็น 3 เทอมต่อปีการศึกษา  
ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 2 ปี แบ่งเป็นการเรียนผ่าน
การฝึกงานกับ JJd 1 ปี และการเรียนตามหลักสูตร
ของ KMUTT อีก 1 ปี ช่วงก่อนเปิดภาคเรียนใน
เดือนสิงหาคมนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครหลักสูตร
ระยะสั้น 2 เดือน Jacob Jensen design Process 
Training เรียนรู้การทำาโมเดลด้วยมือกับทาง 
สตูดิโอก่อนได้ สนใจสมัครหลักสูตร ติดต่อ 
02-460-7887-8 หรือ jacobjensendesign.com

ภาพล่าง, JaCoB Jensen design มีความ
เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ
อุปกรณ์อิเลคทรอนิค อย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าใน 
ห้องครัว อุปกรณ์สมาร์ทโฮม โทรศัพท์ และนาฬิกา 

ได้ว่าเป็นของแท้ ไม่ใช่อะไรอย่างเช่นแคมเปญ Amazing 
Thailand” เขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะสามารถดึงดูด
คนไทยรุ่นใหม่ให้ร่วมคิดและใช้สติปัญญาในการทำาสิ่ง
พิเศษให้แก่ประเทศและอุตสาหกรรมไทย

เพื่อสร้างผลงานการออกแบบระดับโลก จำาเป็นหรือ
ไม่ที่นักออกแบบไทยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการ
พัฒนางานออกแบบของสแกนดิเนเวียอย่างเคร่งครัด 
Jacob Jensen อธิบายให้เราฟังว่า “การทำางานร่วมกับ
เรา หมายถึงการสร้างงานออกแบบตามแบบฉบับของ 
Jacob Jensen Design ที่แฝงไปด้วยอิทธิพลทางความ
คิดในแบบฉบับของไทย เมื่อนักศึกษาของเราได้มีโอกาส
ออกไปทำางานให้บริษัทสัญชาติไทย หรือจัดตั้งดีไซน์ 
สตูดิโอของตนเอง พวกเขาควรที่จะพัฒนาแบรนด์ที่
แฝงไปด้วยดีเอ็นเอแบบไทยๆ” 

ด้วยมุมมองอันใสบริสุทธิ์ Jacob Jensen หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าการพัฒนาการศึกษา จะเป็นการสร้างทาง
เลือกในชีวิตให้แก่ประชาชนไทย เขามีความเชื่อที่แรงกล้า 
ว่า “ยิ่งผู้คนมีการศึกษามากยิ่งขึ้น ประเทศชาติย่อม
มั่งคั่งมากยิ่งขึ้น และปัญหาการคอร์รัปชั่นย่อมลดน้อย 
ลง” แนวคิดนี้ถือเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในสังคม 
ไทยมาแล้วอย่างยาวนาน แต่ยังไม่เคยบรรลุเป้าหมาย
ได้จริงเสียที และเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้อย่างสมบูรณ์แบบ 
Jacob Jensen พูดติดตลกว่า “อาจต้องใช้เวลาเป็นพันปี
ก็ได้ เพราะโครงการนี้ต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และไม่มีที่สิ้นสุด แต่ของแบบนี้เริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ และ
เริ่มต้นที่วิธีคิดของคุณ” เป็นที่น่าสนใจว่า การปลูกฝัง
คุณค่าอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนี้ จะแปรเปลี่ยนสภาพความ
เป็นจริงที่ซับซ้อนของสังคมไทยได้มากหรือน้อยเพียงใด ∂  

jacobjensendesign.com/bangkok-office
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ภายในสำานักงานถูกออกแบบ 
และตกแต่งให้ดูเรียบเท่และ 
น่าอยู่ ใช้เฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์
สแกนดิเนเวียน เน้นวัสดุ
ธรรมชาติเป็นหลัก 
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Jacob Jensen Design is more 
than a business; it’s a philosophy. 
CEO and chief designer Timothy 
Jacob Jensen wants change 
the way we think about design 
- to tell everyone the truth. That 
products are not the work of 
a single person, but a group 
effort involving designers, 
manufacturers, and people with 
bright ideas. Space Magazine 
visited Timothy in his countryside 
house for a talk about co-creation, 
the development of his company, 
and the meaning of life.

Photography Jonas Unger
Conversation Martin Gjesing

THE MEANING 
OF DESIGN
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The headquarters of Jacob Jensen Design are situated in two adjacent 
buildings on the rugged coastline of Northern Jutland, Denmark – a laby-
rinth of offices and design studios on three levels, built into the landscape 
facing the shore. It’s September 2015 and Timothy Jacob Jensen – the 
company’s CEO and chief designer – is sitting with 20 colleagues, mostly 
art directors, industrial designers and project managers over lunch. The 
team is currently working on a collection of new products launching this 
fall; most are top secret and hidden away behind closed doors on the lower 
ground floor. 

Usually, creative directors tend to keep their distance from their colleagues 
– it feeds into the culture of individual glory that’s prevalent in the design 
world. But Timothy, dressed informally in jeans and shirt, a pair of sun-
glasses casually perched on his head, is no glory-grabbing leader. “Design 
has always been a collaborative process,” he insists.

As he takes a seat for this interview, he points at the view of the Limfjord, 
a fjord-like shallow part of the sea. According to Timothy – son of com-
pany founder Jacob Jensen – designers work better surrounded by beauty. 
He believes in the importance of being connected to nature; the compa-
ny’s Shanghai office overlooks a lake and its Bangkok outpost is situated 
next to a river. Each morning Timothy welcomes his colleagues with freshly 
brewed coffee, lighting candles and putting on Bach (in the afternoon he 
ups the tempo to Pink Floyd). “I want people to feel welcome, it’s as simple 
as that,” he says. Over the next couple of hours he describes his philoso-
phy and ambitions for the future as well as the heritage he carries on his 
shoulders: his father, Jacob Jensen, was a brilliant designer, dubbed the 
Danish Dieter Rams. 

Timothy grew up on this wild stretch of coastline after Jacob moved the 
business – and his family – here in 1966. In fact, the views from the win-
dows mirror the clean lines of some of Jensen senior’s iconic minimalist 
products. He is perhaps most famous for the more than 80 revolutionary 
designs that he created for Bang & Olufsen over 26-years: turntables, 
amplifiers and sleek speakers that defined the brand’s look and spawned 
countless imitators. 

With many of his creations included in MoMA’s collection, Jacob Jensen 
gave the world innovation and quiet beauty. But the relationship between 
father and son was not always easy. Timothy started as an intern in 1978 but 
left in 1984. His father departed in 1981, and during the late 1980s the com-
pany was in shambles. “I took over the reins in 1990, and by then it was a 
total mess. We had an amazing history but only one client left,” says Timothy. 
That has all changed now, with Jacob Jensen Design offices around the 
world and this fall the company will start producing its own products. 

Jacob Jensen Design is more than a business; it’s a philosophy. Timothy 
wants to change the way we think about design: products are not the work 
of a single person, he argues, but a group effort involving designers, manu-
facturers, and people with bright ideas. He talks to Space Magazine about 
‘co-creation’, business and what’s really important in life.

Let’s begin with your design philosophy. You are very focused on equal-
ity and democracy. Did philosophy and design always go hand in hand 
here in the company?

“No, It wasn’t always like this. My mother and father began in 
Strandgade at Christianshavn in Copenhagen in the 1950s, and at that time 
philosophy wasn’t central. The world was very different then. They landed 
a contract with Bang & Olufsen and started to design products for them. It 
was just a job, it wasn’t a matter of beliefs… The company’s philosophy is 
recent. I have travelled a lot for many years, which has given me an appre-
ciation of what it means to be Scandinavian. I want to use my company as 
a growth platform to export our tradition of creating beautiful objects to the 
rest of world, which people can treasure. I want to export a way of living. This 
should be our humble way of making the world a better place. 

“Eight years ago I was in Dubai taxi with a Bangladeshi driver. He 
drove that taxi six days a week, 12 hours a day, and he still didn’t have 
money for a plane ticket to go to his child’s funeral back home. It changed 

my worldview because that’s not fair. If other countries are to raise their 
standards of living, they need to do it, not with their hands, but with their 
minds. My ambition is that through design and business we can give peo-
ple in developing countries a chance to have a better life.” 

It used to be that one person, usually a man, was behind a design, but 
at your studio you speak about “co-creation” – in which several people 
work on a design, and all of them put their name to it.     

“Design has always been a collaborative process. Arne Jacobsen 
couldn’t possibly have made all of his products himself. The same goes for 
Tommy Hilfiger and all the rest. If you only think in commercial terms, it’s log-
ical to build a brand around one person and one name. But that’s also lying 
because one person can’t produce as much as an entire company. Whole 
teams are behind it. I believe that people should get back a fair share for 
their work, both in terms of money and recognition. That doesn’t make the 
company a lesser brand. We live in a singular world. Co-creation is more 
recognised today because truth and justice are beginning to break through. 
We all know that Tom Ford doesn’t sit and draw hundreds of dresses.”

So, it’s like football managers? They get as much credit as the players, 
even if they don’t set foot on the field. 

“Yes, football is a team effort, and so is everything else in life.”

Being fair, giving credit to those who deserve it, doing the right thing, 
where does this come from?

“When we close our eyes at night, we know if we have been good to 
others today, and the good deeds are what trigger a satisfaction response 
in the brain. If you are poor, you need to rise to a certain standard before 
taking care of others. Many people around the world have a reasonable 
and viable standard of living, so we may as well act reasonably because 
it makes ourselves feel better. An international survey has shown that the 
happiest billionaires live in Denmark because it’s only nice to be rich in a 
rich country – being rich in a poor country is no fun.”

You are currently developing an air quality barometer. It looks like 
another Jacob Jensen Design classic. Can you tell us a bit about why 
the product is important to you?

“You can live without food for two months, without water for a week, and 
without air for five minutes. Air pollution is a huge problem in many places – 
Beijing, for instance. Well-educated people with resources are leaving China 
because of it. It’s an enormous problem for China; if the people who make 
money for the country begin to leave, they will never raise the general stand-
ard of living. It’s important that we are aware of the air that we breathe.”

But you don’t live in Beijing, how did the idea for the barometer develop?
“The idea came to me when I lived in Copenhagen in the late 1980s 

and saw mothers on bicycles with kids going through heavy traffic. That 
couldn’t be good for the children’s tiny lungs. Also because I visit China at 
least six times a year. This product means a lot to me.”

Let’s talk about the development of the Jacob Jensen Design brand? Is 
there a line reaching from the 1970s to what you do today?   

“I feel there is a clear line, but of course the times, technologies, 
and production methods were different then. My father’s era was almost 
graphic in its expression, whereas many of the things we have done in the 
last 25 years are more traditional, but retain the same DNA. We have held 
on to the heritage that is loved by the world. Our design is simple and hope-
fully imaginative. Personally I like things for their function. I don’t like a lot of 
noise in home decoration. In my home I almost only keep things that I use. I 
don’t keep anything unnecessary.”

What has stayed the same from the days of your father’s designs in the 
1960s and 1970s up to the work you do in the studio today?

“I think one can recognise a distinct form language and a Scandinavian 
touch in everything we’ve been doing for the last 50 years. One could argue 
that in the early days it tended to be a graphical expression despite the fact 
that they were 3D products. I think today many of the designs that we create 
are more three dimensional but still have the Jacob Jensen DNA.”
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 It’s not always easy to work with one’s family. Did you and your father 
agree on everything?

“Professionally, we always agreed on the approach, the method and 
what we wanted to achieve.”

Is there a one Bang & Olufsen design that you hold dear or that reminds 
you of your father? 

“The Beogram 4000 turntable.”

Were there great ideas he never finished?
“Yes, about 90 percent of his work. I think that goes for most creative 

professionals.”

How do you remember him professionally. Is that view different from 
how the rest of the design world look at his work? 

“Professionally I remember him as a dedicated hard worker, but of 
course I also saw him as my father, whereas people who didn’t know him 
saw him only for the man behind his creations.”

You have recently taken production at Jacob Jensen Design in-house. Why? 
“We’re changing tactics because we feel that we have gathered so 

much knowledge about design, product development, communication, 
branding and sourcing that we are now ready to do it ourselves.”

How many items do you expect to produce? How big do you want your 
portfolio to be?

“Our ambition is to produce as much as we can sell. And of course 
there is the matter of minimum orders to consider. From our headquarters 
we’ll focus on smart and safe living, but we still have partners to produce 
our watches, glasses, and kitchenware. The intelligent home centered on 
soft security we’ll keep to ourselves.” 

Do you also design according to the market demand?
“Yes. Our primary drive so far has been from people asking us to 

design this or that. There hasn’t been any particular selection on our part. 
Because of our skills in product design it has been natural for people to 
approach us. This has led us develop other items along the way. But we 
never had a desire to design anything specific.”

You have designed electric cars and a coffin among many other objects, 
why do designers think they should design everything in the world?

“It’s no different than wanting to change the contents of your lunch 
box every day. It’s about the desire for something new, but it’s also sim-
ply a service we offer – to draw a thermo bottle or a coffin. It’s fun to draw 
something new because it’s a challenge. If you have already designed 27 
hair dryers, number 28 isn’t too exciting. It’s more fun to design a fire extin-
guisher or whatever.”

Your family has a long history with Bang & Olufsen. How do you think 
B&O is doing today?

“It only takes one leader to build an amazing company, or to run it to 
the ground. When the financial crisis struck they wanted to discard the 
existing design language, which I don’t understand because it is widely 
recognised as the best in the field of electronics in world history. They 
wanted to return to the core competences of image and sound. In my opin-
ion it was a totally wrong decision. Instead they should have continued to 
develop the design language and focus on smart home design.”  

What company that are doing well today? 
“I think Ikea is doing well in bringing well designed products for 

affordable prices to the masses.”

What characterises great design? And what is poor design?
“Great design is done with the heart, and poor design is done for money.”

What’s the most important project you haven’t done yet?
“That’s what I’m doing right now: a transformation of the company, 

which in the long run means that when you see our products, you know 

that we are behind it, and are taking the credit. We want to be bigger than 
the church, I’m not joking. Who says it can’t be done by a couple of hip-
pies from the Danish countryside? One day something will be bigger than 
the church – and Apple. It’s not just about actual size, but the philosophy 
behind the products. If everyone involved is treated fairly, people want to 
support you. In this way we can create a global movement. Basically it’s just 
a matter of behaving right.”

What are the goals for the coming years?
“We are creating a movement. We believe that in order extend this 

movement into emerging markets, we have to give back to the local com-
munity as well. We educate young creative professionals in the regions that 
we enter, we share our profits with them, and we credit them for the work 
that they do. By doing this we believe that we can make a difference in rais-
ing the living standard of that region.”

It’s very untraditional to run an innovative design studio in the middle of 
nowhere. Why is it important for you to live and work like this?  

“It’s a coincidence that I live and work in our Danish headquarters. 
It was originally built by one of my father’s teachers. Having offices in 
Shanghai and Bangkok, which are great places to visit and gather inspi-
ration, I also immensely enjoy coming home, so I can be surrounded by 
nature and digest it all. And there’s a large contrast between the private 
and professional parts of the house. The home part is warmer because we 
live there.” 

How would you describe the place to a Chinese collaborator who never 
been to Denmark?

“I don’t think it matters of you are Chinese, American or European, we 
all know nature, we all sense it, and we all appreciate it. There is a Chinese 
heresy, to be able to think far you have to be able to see far.”

Over the last 50 years you have rebuilt a lot. Do you see life as constant 
change?

“Yes, life is a work in progress. Life is not about the end, but the jour-
ney from birth to death. If you stand still, it will be a setback. All living crea-
tures develop. I suppose that’s a condition of life on this planet. It’s always 
easier to go somewhere new than to go back, and that’s why it’s stimulating 
for us as creatures to see and experience something new.”

Do you have a favourite spot?  
“In my kitchen overlooking the Limfjord.”

You keep your office desk in the house. Why not in the design 
department?

“Because I’m the CEO. Some of my time is spent on daily man-
agement and administration. But I’m involved in all the studio’s projects 
because I love creating. I don’t have time to do it all, but I meet with the 
designers once a week to share my input with them. Creation and innova-
tion is more fun than administration, but someone has to do it.”

How do you feel coming back to your house after a journey?
“Well, it’s great. Crossing the hill in the forest, through the fields and 

I’m home. Here, I can go to my veranda and enjoy the view of the bay. It’s 
totally quiet here. After a week in Shanghai or Bangkok listening to people 
and machines, being here is tremendously liberating. I feel privileged to 
live in nature, and still be out and about in the world. But if I had to choose 
between nature and culture, I’d go for nature.”
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https://www.youtube.com/watch?v=2wQXufCGdSI

https://www.youtube.com/watch?v=2wQXufCGdSI
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Det er ved Limfjordens bredder, at Jacob Jensen Design har hovedsæde – en af Danmarks 

internationalt kendte designfirmaer og her bor Timothy Jacob Jensen også selv.  Han har 

siden 1990 været ejer og direktør for virksomheden, der er rigt repræsenteret på verdens 

designmuseer. Det hele begyndte i dette usædvanlige hus, hvor håndværk er i højsædet. 

Ikke så langt væk fra Skive ligger huset, hvor Timothy 
Jacob Jensen siden 1962 med tidshuller hist og pist er 
vokset op og nu bor med sine to døtre. Huset har været 
igennem adskillige knopskydninger og fx går der under 
græsplænen en underjordisk tunnel til Jacob Jensens 
Designs tegnestue. Læg mærke til den kunstige måne 
over taget, der bliver tændt med et tryk på spejlet, som 
ses på denne side bag pianoet. Musikværelset har som 
resten af hovedhuset loft i molersten, der ud over at 
isolere behageligt giver karakter til hjemmet. Bagerst 
ses et anlæg fra B&O – designet blev faktisk født i dette 
hus. Gulddør og granitgulv fuldender et unikt rum.limfjordens 

design
højborg



5Nr. 9  2013   BO BEDRE4 BO BEDRE   Nr. 9  2013 .  Af Erik Rimmer  .  Foto Mads Mogensen

Inderst Inde er vI alle langt ude. 

Den udklippede overskrift fra en gammel udgave af Information hænger 

midt for det store panoramavindue, hvor man har en betagende wide- 

screen udsigt over Limfjorden. Udsynet, der inspirerede Jacob Jensen og 

David Lewis til det B&O-design, der for længst er blevet ikoner i verdens-

klasse. Vinduet indeholder symbolsk et æg i det ene hjørne og et kranie i 

det andet. Livets gang fra fødsel til død. Et stort nature mort.

Vi er bogstavelig talt langt ude her ved Limfjordens vande, hvor blæsten 

går frisk. Også på denne typiske danske sommerdag, hvor vejene snor sig 

forbi Ørslev Kloster og bliver til grusvej, før Jacob Jensen Designs storslå-

ede showroom dukker op, men vi kører videre gennem en lille skov, hvor, 

hvis man kigger godt efter, opdager en elefant på en lys høj i skovens mør-

ke. Plasticdyret er et af flere pudsige indfald, for sådan vil Timothy Jacob 

Jensen bo. Med finurligheder, og derfor har huset også 41 forskellige døre 

og ligeså mange forskellige håndtag. Her lever direktøren for Jacob Jen-

sen Design med sine to døtre, en hund og en kat, og med græssende køer 

i forhaven og dovne sæler i vandet, der betragter livet på land. Alle hjem 

er i princippet enestående, men nogle er mere unikke end andre – hvor 

trykker man på ellers på spejlet bag et piano og tænder en fuldmåne på 

taget, der dækker antennen. Månen lyser således altid over huset, der i 

sit 74-årige liv har været gennem en kontinuerlig knopskydning. Da kunst-

neren Jacob Hermann i 1949 selv begyndte at grave ud til huset, måtte 

han erkende, at han som fattig kunstner kun havde råd til at opføre huset 

med affaldssten fra Højslev Teglværk. De skæve og deformede gule sten 

– kaldet hunde – har givet huset sit særpræg, og da man senere ville byg-

ge til, var det næsten umuligt længere at få de ukurante sten. I 1962 køb-

te familien Jacob Jensen huset, og det blev løbende bygget om, for her 

skulle både være tegnestue og privat bolig. Ligesom i dag hvor tegnestu-

en har forbindelse med hovedhuset via en underjordisk tunnel. Seneste 

tilbygning er en udestue i stål og glas. Der er noget fantasifuldt over byg-

ningerne – lidt Christiania-agtigt, og det er da også Jacob Jensen Design, 

der har tegnet de folkeaktier, som Fristaden lancerede sidste år. Timothy 

Jacob Jensen bruger sit hjem som et optankningssted, når han kommer 

hertil efter sine utallige udlandsrejser. Lige nu gælder det mest Shanghai, 

hvor firmaet har nyt showroom. Indrettet med dansk design og dekorati-

oner præcis som i Danmark. Så sjælen er med i Kina.

– Natur er helt afgørende for et godt liv, det er jo også derfor det for-

længst er bevist, at skovbørnehaver har mindre sygdom. Det her sted er 

i al fald magisk. Den spanske kunstner Gaudi har sagt, at skoven er det 

mest hellige rum, man kan være i, og når man står herude, hvor der i al fald 

indimellem er total stilhed, føler man lykke. For mig er det gode liv, når man 

kombinerer natur med musik, dejlig mad og giver sine børn en god op-

vækst, siger Timothy Jacob Jensen, der for længst er trådt ude af sin fars 

skygge og målbevist udvikler firmaet. Han er måske allermest tilfreds, når 

han smider tøjet, lægger sig i nyvasket sengetøj og fra sin seng siger god-

nat til Limfjordens altid skiftende bevægelse.

limfjordens 
design
højborg

Udsigten fra musikværelset giver hele døgnet nye indtryk. Bag lampen Sinus af Piet 
Hein skimtes et æg og i vinduets modsatte ende ses et kranie. Livets forløb fra fødsel 
til død, mens bølgerne bevæger sig. Indretningen lægger op til afslappede stunder 
med musik og spil, hvad enten det foregår på hynden i læder på gulvet eller ved det 
rustikke bord med stole af Børge Mogensen. På modsatte side står de smukke 
håndskårne fugle på rummets piano. De er skabt af husets allerførste ejer, Jacob 
Hermann. Timothy Jacob Jensen bor i et naturskønt område med skov, hav og mark. 
Her er han fotograferet i en kornmark, hvor designfirmaets showroom ses bagerst.
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Der er 41 forskellige døre i huset – og 
denne er mesterværket tilbage fra den 
oprindelige ejer Jacob Hermann. De 24 
trækfugle er i forskellige træsorter og 
danner et lille kunstværk i sig selv. Rundt 
omkring i hjemmets mange rum finder 
man håndtag drejet og skåret i træ eller 
ben. Her er blot et lille udvalg lige fra 
husmåren til fugle, ræve eller fisk.

limfjordens 
design
højborg
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Timothy Jacob Jensens eget 
kontor har en betagende udsigt 
over Limfjorden. Rummets 
fantasifulde bord er lavet i 
mangrovetræ og er købt i Steens 
Butik på Fur. Det fungerer smukt 
sammen med patinerede Y-stole 
fra Carl Hansen & Søn.

limfjordens 
design
højborg
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Træ er det foretrukne materiale 
overalt i hjemmet, og det giver 
sammenlagt huset en meget behagelig 
atmosfære og akustik. Rummet her til 
venstre har forbindelse til den nye 
udestue, som forlænger sommeren 
betragtelig. Det lille gæsteværelse har 
(også) udsigt over Limfjorden og en solid 
trædør lukker effektivt uvedkommende 
ude. Fra køkkenet er der udgang til en lille 
terrasse, så aftenmiddagen kan indtages 
til solnedgangen. Køkkenet er som 
resten af huset bygget om og til gennem 
årene. Grunddelene er fra uno form, hvor 
bordplader i træ og stål senere er sat 
sammen. Bladguld og guldmaling bliver 
brugt  flere steder i huset og her som en 
del af vægudsmykningen. Det fanger 
lyset og giver gylden varme til rummene.

limfjordens 
design
højborg
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Når man går igennem en underjordisk 
tunnel fra hovedhuset kommer man ned 
til Jacob Jensen Designs tegnestue. 
Man bydes velkommen af denne 
smukke guldvæg og oven over i 
hvælvingen en glaskugle – kaldet husets 
øje. Guldvæggen og mødeborde, som 
dette fra showroomet længere nede af 
vejen, kan man finde fuldstændig 
kopieret i firmaets nye kontor i 
Shanghai, der åbnede sidste år. Så man 
uvilkårligt føler sig hjemme med det 
samme, fortæller Timothy Jacob 
Jensen. Han har en vision om at åbne 
tegnestuer rundt omkring i verdens 
brændpunkter. Små værksteder, hvor 
talentfulde designere kan være med til 
at skabe fremtidens design. Og når 
man kan få en elefant i skoven ved 
Limfjorden, så tror man på hans ideer. 

jacob jensen 
design
besøg

Nogen har anslået, at Jacob Jensen 
Design er det mest forekomne 
designfirma i danske hjem – i al fald har 
firmaet over 50 millioner designobjekter 
på samvittigheden. Herunder ses en 1)
røgalarm 2) en af firmaets mange, 
mange ikoniske ure 3) Stel og bestik, 
Jacob Jensen Design anviser forhandle-
re. Hvis man er på Skivekanten kan man 
på  jacobjensendesign.dk få mulighed 
for at besøge firmaets showroom.
Det fungerer som et museum over alle 
de genstande lige fra B&O-anlæg, 
elkedler, elbiler, køkkener og ligkister, 
som virksomheden står bag.
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TIMOTHY JACOB JENSEN

Designer & Professor  ·  Telephone +45 30 22 85 11  ·  E-mail info@timothyjacobjensen.com  ·  www.timothyjacobjensen.com
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