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UTVALGT
N Y H E T E R     M E N N E S K E R     K U L T U R

      Her presenterer vi alt 
du trenger å vite for å 
          henge med på   
 interiørfronten!

DYRISK
Slanger og kattedyr har  

inspirert Snake Peek og This Is It 
fra formgiveren Lisa Bengtsson, 

som er kjent for sinetøffe og  
uttrykksfulle mønstre, putetrekk 

ca. kr 500,  
studiolisabengtsson.se.

Selvforsynt
Glem problemet med om du vanner for lite 
eller for mye ... La plantene suge til seg det 
de trenger av væske gjennom en veke som 
forbinder potte med skål, selvvanningspotte 
fra kr 399, evasolo.com. 

I N G E N T I N G  Å  S K J U L E

Med dører i glass gjelder det å ha orden 
i klesskapet. Arctic-dørene med svarte 
profiler skaper en tøff kontrast til den 

hvite Décor-innredningen, elfa.com. 

TUNGVEKTER
Vektdyner skal hjelpe mot søvnproblemer og  

gi en behagelig følelse av ro og trygghet,  
Cura Pearl dyne fra kr 1695, curaofsweden.no.

Med lys og lykte
Lanterner i alle former og størrelser gir 
et avslappet og innbydende preg til et 
inngangsparti eller en terrasse. Lykter 
er like aktuelle året rundt og skaper 
en unik atmosfære i tospann med et 
stearinlys som blafrer i vinden, fra  
ca. kr 600, tinekhome.com. 

UTSTILLINGER 
Å FÅ MED SEG
I skyene tar for seg hvordan 

skyer er fremstilt i kunsten fra 
1800-tallet og frem til vår egen 
tid, og inkluderer verk av John 
Constable og Per Kleiva, vises 

frem til 13. september,  
stavangerkunstmuseum.no. 

Det er 125 år siden Claude  
Monet malte i Bærum, og frem til  
23. august vises derfor en mini-

utstilling ved Henie Onstad med 
den franske malerens motiver 

fra Norge, hok.no.

Metropolitan Museum of Art 
feirer 150 år i 2020, noe som 

markeres med Photography's Last 
Century, om fotografiets utvik-

ling gjennom det siste århundret. 
Vises frem til 28. juni,  

metmuseum.org. 

VED: MARIANNE  
HEEN JOHNSGÅRD
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