
Den grafiske kunstner Monika Petersen og MOEBE lancerer d. 8. juli 
en limited edition kollektion af linoleumstryk med ramme. MOEBE og 
Monika Petersen har sammen udviklet en serie tryk til MOEBEs nye 
farvede rammer. 
 
Kollektionen trykkes på italiensk papirark i særligt udvalgte farver- 
nøje afstemt med MOEBEs farveunivers, hvorefter Monika selv 
udfører håndlavede cut-outs. Det vil sige, at ikke to tryk er ens. Alle 
tryk er lavet specifikt til MOEBEs ikoniske rammer, hvor selve glasset 
holdes helt frit og transparent, hvilket har givet Monika Petersen en 
unik mulighed for at lege med samspillet mellem tryk, ramme og det 
transparente.  
 
MOEBE x MONIKA-kollektionen kan købes fra d. 8. juli hos udvalgte 
forhandlere. Kollektionen sælges udelukkende i Danmark og kommer i 
et begrænset oplag på 200 stk. Alle tryk er nummereretog signeret af 
Monika Petersen. Tryk og ramme sælges udelukkende som et samlet 
værk. 
 
OM MONIKA PETERSEN
Monika Petersen er en dansk grafiker og illustrator med base på 
Islands Brygge. Monika arbejder i dag primært med håndlavede tryk 
af linoleumsudskæringer. Hun producerer selv alle sine værker på 

sit værksted og derfor ofte i mindre, begrænsede oplag. Hvert enkelt 
billede trykkes på en stor grafisk presse. Hun afbilleder typisk én 
enkelt frugt, grøntsag, plante eller blad med fine små detaljer, så de 
får et næsten tredimensionelt udtryk. 

OM MOEBE

MOEBE er et skandinavisk design brand med base i København. 
Designfirmaet blev stiftet i 2014 med et mål om at skabe simple og 
smukke designs, som med afsæt i gennemtænkte konstruktioner 
overrasker i deres selvfølgelighed. MOEBE’s designs er derfor ofte 
konstrueret ud fra løsninger, der på arkitektonisk vis bringer mere 
end et element og materiale sammen uden at lime, svejse eller brug 
af andre former for gemte løsninger. Denne måde at konstruere på, 
stiller store krav til præcision og fokus på detaljer. Et MOEBE-design 
har derfor altid en genkendelig detalje, ofte en enkel og letforståelig 
konstruktion, og et minimalistisk og rent æstetisk udtryk. 
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SÆT – STORRELSER & FARVE
A2 hvid
A3 rød
A3 rosa
A3 sort

MATERIALS
Pulverlakeret aluminium / Plexiglas / 
Elastik / Guld sværte / Indfarvet syrefrit 
mat papir

PRIS
A3: 899 DKK / A2: 1.399 DKK 
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