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Stuens vægge er malet i en sandgrå nuance, der giver et diskret modspil til det lyse loft og de
hvide højsprossede vinduesrammer. Et stort gulvtæppe fra &Tradition samler
sofaarrangementet, hvor sofaen er fra Maxalto, mens lænestolen er fra Fritz Hansen tilsat
bordeaux røde pufs fra Normann Copenhagen. De mange gennem tiden håndplukkede puder,
tæpper, puffer og gardiner tilfører rummet hygge, farver og strukturer, som løbende skifter plads.

For nylig faldt Birgit Tarp over en transparent, florlet stofrest fra det
danske tekstilfirma Kvadrat, og straks blev stoffet sat fast på et par
reoler i spisestuen. Bare lige for at se, hvad det kunne give af
stemning. »Om 14 dage er stoffet måske erstattet af noget af
andet, for så har jeg fundet på noget nyt der skal afprøves,«
siger Birgit Tarp.
Birgit Tarp er oprindeligt uddannet tekstildesigner,
men skiftede til indretningsbranchen efter at have haft
sit eget tøjbrand. I dag leverer hun visuelle koncepter
og indretninger for livsstilsbranchen, hoteller,
firmadomiciler og private kunder.

Hvem:
Birgit Tarp, 51 år,
Selvstændig interiørdesigner og indretningsekspert i
BoBedre’s brevkasse,
Foredragsholder og indehaver af Studio Design Circus
Gift med Rune, it-direktør.
Sammen har de to døtre på
24 og 21 år

Øje for poesien
i moderne
møbeldesign

Fra hyggekrogen i spisestuen har du god udsigt ud mod terrassen og
haven og til kokken i køkkenet. Lænestolen Fri fra Fritz Hansen er
designet af spanske Jamie Hayon, mens stolen Spade ved siden af, der
her bruges som afsætningsbord, er designet af Faye Toogood.

Interiørdesigner Birgit Tarp betragter sin
bolig som et kreativt fristed og privat
designlaboratorium, hvor hun blander
moderne dansk design, udenlandske fund
og unikt kunsthåndværk.
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t privat fristed og designlaboratorium. Sådan
kalder Birgit Tarp hjemmet i Gentofte, hvor hun
med jævne mellemrum
ihærdigt flytter rundt på eksisterende møbler, ombytter og tilføjer andre.
Udskiftningen i møblement er ikke blot for fornøjelsens skyld. Som
interiørdesigner med en varieret
kundekreds indenfor både hoteller,
virksomheder, firmadomiciler og

private hjem i ind- og udland har Birgit Tarp brug for at afprøve nye designs, nye stilarter og ikke mindst
sanse virkningen af diverse kombinationer, når det handler om farver,
strukturer, materialer og det energiberigende flow.
»Når det er sagt, så er det ikke sådan, at jeg bare flår alt nyt ned fra
hylderne. Jeg har en gennemgående
stil, som er luftig og moderne i en
skønsom blanding af danske og nyere møbelbrands mikset med syd-

Villaen tæt på Gentofte Sø er fra 1926 og blev bygget af en tidligere
direktør for krigsministeriet. Birgit Tarp og familien flyttede ind i
2013 og renoverede det meste af huset.

Se mere på Designcircus.dk
og instagram @design_
circus og facebook Design
Circus.
europæiske designfavoritter og vintage. Møblerne bliver blødt op af finurligt og håndplukket kunsthåndværk. Gerne af danske kunstnere og
designere,« siger Birgit Tarp, der flyttede med sin mand og to døtre fra
Aarhus til Gentofte tilbage i 2013.
Familien fik eventyr i blodet og
havde lyst til at prøve noget nyt. Udforske nye omgivelser i Danmark.
»Det blev så her, da vi har en forkærlighed for gammel arkitektur,
hvor du får stemning og sjæl foræret,
som du i respekt skal bevare for fremtiden. Vi troede ikke, at vi skulle renovere så meget, men der blev vi klogere. Krybekælderen betød iskolde
gulve, og borebiller gjorde, at vi blev
nødt til at brække hele gulvet op i
spisestuen. Herudover måtte vi vælte en bærende væg for at få lys ind i
et ellers meget mørkt køkken, og der-
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Koglevasen i keramik er skabt af
den danske designduo Meyer
Lavigne.

Fortsat fra side 7
med få det langt bedre integreret med
spisestuen.«
Moderne design
Birgit Tarp sætter en ære i at rykke
barren for, hvor modige hendes kunders indretning grundlæggende er.
Hun laver ikke indretninger med lutter gamle designklassikere eller rum,
der ser ud som om, man er på besøg
i et showroom.
»Danske møbelklassikere er for
de fleste danskere velkendte kronjuveler i høj kvalitet, men der bliver
også løbende udviklet så sofistikerede, komfortable og bæredygtige
nye designs, ikke mindst af nulevende møbelarkitekter, som jeg synes, det er inspirerende at have øje
for. Ellers kan indretningen hurtigt
blive meget tilbageskuende og for
velkendt ensartet. Nye som gamle
danske møbler får så i øvrigt en
aura af endnu større international
klasse og tilfører mere personlighed i indretningen, når de mikses
med håndplukket udenlandsk design.«
På farvefronten sværger Birgit
Tarp til en douche palette med et anslag af noget gyldent, træ og ædle metaller. Hun ville med sine egne ord
aldrig kunne bo i gennemgående
dunkle farver eller med skingre kontraster. I stedet har hun stor appetit
på at eksperimentere med den sirlige farvepalette og mikse varierede
strukturer med spil i et bredt spektrum af tone-i-tone farvede materialer for at skabe en personlig helhed
og balance.
»En vellykket indretning er, når
du føler dig veltilpas og har fundet
arkitekturens bedste udsigtspositioner. Jeg vil gerne forføre kundernes
sanseregister med farvespil og materialer, der matcher både arkitekturen og de menneskelige drømme og
behov. Et firmadomicil, hotel eller
privat hjems indretning skal gøre det
berigende at gå på opdagelse i. Her
er det, at detaljer som netop farvepaletten, tekstilerne og kunsthåndværk er de ekstra elementer, som jeg
tager i brug, for at understrege personligheden hos netop dem, jeg skaber rum for.«

Der er indrettet flere arbejdsstationer i villaen, da Birgit Tarp godt kan lide fysisk at flytte rundt og bliver motiveret af at skifte udsigt og
omgivelser. Skrivebordet er lavet på mål og designet af Kasper Thorup fra Thorup Copenhagen, mens Kevi kontorstolen er fra Montana med
stribet Mads Nørgaard-polster. Pendlen i creme og nougat striber er et italiensk vintage Murano køb.
Rundt om i
hjemmet er
der flere
stemningsfulde
stilleben, som
her i
spisestuen
hvor
bordlampen er
fra HK Living,
den stribede
skål fra OYOY
Living Design,
glasvasen er
fra Nude Glass
og selve reolen
bag
Kvadratstoffet
er GRID
system fra
Montana.

De sidste tre år
har Birgit Tarp
haft kontor i
villaen. Kontoret
står for at blive
udvidet, da hun
med sit
indretningsfirma
Design Circus har
så travlt, at hun i
øjeblikket søger
efter
medarbejdere.
Maskerne på
væggen er skabt af
Anders Arhøj,
mens billedet bag
Birgit Tarp er af
kunstneren Emily
Gernild.

