Fra Couture til arbejdstøj
ved beklædningsdesigner Vibeke Lassen Nielsen
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Invitation til foredrag i Designværkstedet
Mandag den 31. maj kl. 17-20
Industriel beklædningsdesigner Vibeke Lassen Nielsen vil fortælle om hvordan det hele begyndte
med en tegnekonkurrence i 1954 på Kunstindustrimuseet og livet som beklædningsdesigner
gennem flere årtier.
Vibeke Lassen Nielsen tog den fireårige uddannelse på Kunsthåndværkerskolens mode og
beklædnings linje fra 1957 til 1961. Efter et arbejdsår i ”felten” tog hun i 1963 en videre
uddannelse i Paris på skolen L`Ecole de la Chambre Cyndicale de la Couture Parisienne med
speciale i bl.a. drapering, modetegning, men også stilhistorie, hvor en god del af undervisningen
foregik i Louvres hellige haller.
Hjemme igen arbejdede Vibeke et par år inden for beklædnings-branchen, lige fra modens højere
skoleridt med design af eksklusive modeller i små, parfumerede butikker, til masseproduktion af
billig beklædning i store støjende fabrikker.
Efter nogle år, tog hendes arbejdsliv en ny retning fra modetøjet til den mere praktiske og
funktionelle beklædning: arbejdstøj og uniformer.
Som led i DSB nye designprogram fik hun i begyndelsen af 1980’erne inviteret til at udarbejde et
nyt uniformsprogram til tog- og lokoførere til afløsning af de brune uniformer.
Det viste sig at være begyndelsen på en karriere inden for en type beklædning, hvor funktion,
synlighed, autoritet og holdbarhed var ’need to have’, mens mode var ’nice to have’.
Flere opgaver hos DSB fulgte: DSB Rederi, togstewardesser, jernbanepersonale og flere andre
personalegrupper.
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DSB banede sidenhen vej for andre opgaver både for staten og amter, som HT,
Beredskabsstyrelsen, Post Danmark, CPH, Skov og Naturstyrelsen og private firmaer som Bang &
Olufsen, Novo, flere benzinselskaber i Skandinavien og organisationer som FDF-spejderne. Hun har
oplevet at være med på brandbiler, til orkesteprøver, til skovning og træfældning, i rå
industrikøkkener og mudrede spejderlejre…
Nu er Vibeke ikke længere aktiv, men hun har haft 35 år med fantastiske kunder, har mødt lige så
mange utrolige mennesker i alverdens erhverv.
Pris: Kr. 100 per person
Deltagerantal: Minimum 20 - maximum 30 personer
Tilmeldingsfrist: Senest tilmelding torsdag den 27. maj
Tilmelding og betaling på dette link:
https://www.foreninglet.dk/teamenrollment/index/ee853677d48db7d/64264
Bedste hilsner og på gensyn
Nina Linde
Næstformand

Designmuseets Venner
– en del af den danske designhistorie

