
Modedesignern  
Henrik Vibskov låter 
sig inte begränsas. 
Med humor som  
verktyg rör han  
sig fritt mellan  
konstformerna och 
jakten på nya grepp  
är lika mycket ett  
arbetssätt som en  
kreativ överlevnads-
strategi. Rum Design 
har gläntat på dörren 
till Vibskovs värld.
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I
ett av Victoria & Albert Museums 
mörkaste hörn finns en samling 
unika väggbonader från 1400-talet 
och framåt. Det är designvecka och 
Henrik Vibskov har fått i uppdrag 
att skapa en interaktiv installation i 
det långsmala gallerirummet. 
Resultatet går under namnet The 

Onion Farm. Kanske är det en vision om 
framtidens odling? Borstar av grön och vit 
plast utgör en tunnel. I klasar från taket 
hänger tiotusen handgjorda rödlökar av tyg 
och stora plastbubblor rymmer interaktivt ljud 
och ljus.

– Jag hoppas att folk ska kunna kliva in i en 
egen liten värld och ny dimension. Det är 
snarare en upplevelse än en installation, det är 
en surrealistisk värld, säger Henrik Vibskov 
och slår sig ner på en bänk längst in i rummet.

Han inspireras ofta av samtiden: Hur vi 
lever våra liv, kultur, skapande och religion. 
SS19-kollektionen Due to sudden weather 
change för det självbetitlade modemärket 
föddes ur en ovanligt varm sommar. 
Broderier och fallskärmstyg är några av 
detaljerna som ger kollektionen karaktär och 
flera av plaggen har siluetter och material 

”Humor är en stor 
del av mitt arbete. 

Jag letar alltid efter 
något jag kan små-

skratta lite åt.”

Konstnären och modeskaparen Henrik Vibskov i The Onion Farm på Victoria & Albert Museum under London Design Festival 2018.
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Henrik visar upp studion i 
Carlsbergområdet i västra 
Köpenhamn. En kreativ värld 
av färg och form.
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som fångar vinden, i formgivarens lek för att 
se hur tyg och form skiftar.

– Det är en titt på vädret och hur vi 
behandlar naturen. Vinden är viktigt för vår 
överlevnad, transport, energi och mat. Men 
samtidigt är den en fara. Den bär både kärlek 
och hat. Vi använder vinden, men den skapar 
mycket förödelse.

 Även här har Henrik byggt upp en egen 
liten värld kring kollektionen och det saknas 
inte humoristiska inslag. Som motivet ”bad 
breath”, med ett ansikte som blåser ut sin 
dåliga andedräkt i en oväntad tolkning av 
ämnet vind.

– Humor är en väldigt stor del av mitt 
arbete. Det behöver inte vara så att du direkt 
brister ut i skratt, men det ska bjuda på en 
oväntad vändning. Jag letar alltid efter något 
jag själv kan småskratta lite åt.

Även om Henrik främst är känd som 
modedesigner rör han sig fritt mellan 
konstformerna och blandar dem gärna. 
Gränserna mellan mode, musik och konst 
suddas ut och han berättar att det handlar 
mycket om att utmana sig själv som ett sätt att 
hålla kvar gnistan och kreativiteten.

– Annars blir det bara: ”Det här är en röd 
tröja, okej vi gör den grön”. Och då skulle jag 
nog dö långsamt. När man gjort något på rutin 
i många år så är det bra att stanna upp och 
fundera på varför man gör det och vad som gör 
en lycklig. Var finns passionen? Jag testar allt 
möjligt, som performance och att bygga upp 
konstiga rum. Det är också mycket en 
egenterapi för att hålla mig aktiverad. Jag 
gillar att mixa alla sinnen och använda dem så 
mycket som möjligt. 

Musik är en stor passion och Henrik har 
tidvis turnerat mycket, bland annat som 
trummis i det danska elektrobandet Tren-
temøller. Han har spelat på stora festivaler som 
Glastonbury och Roskilde och medger att det 
är lätt att lockas av turnélivet. 

– Men ibland kan jag känna att kreativiteten 
äter upp en och man måste säga nej. Jag har 
hållit på med musik sedan jag var tio år, så det 
är en stor del av mitt liv, men ibland måste 

Vår- och sommar-
kollektionen 2019 
för Henrik Vibskovs 
självbetitlade kläd-
märke är på olika 
sätt inspirerad av 
väder och vind.  
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Arbete i studion: ”Vi börjar ofta med ett tema och kanske 
tre inriktningar, som sedan förhoppningsvis möts.”

H E N R I K  V I B S K O V
FÖDD:  1972 på Jylland, Danmark
VAD:  Modeskapare med egna märket Henrik Vibskov, konstnär, kreatör och musiker. Har bland annat spelat med Trentemøller.
AKTUELLT:  Henrik Vibskov SS19, Due to Sudden Weather Change.

Ovan höger och nedan: 
Visning av SS19-kollektio-
nen Due to Sudden Weather 
Change under Paris mode-
vecka. Som alltid skapar 
Henrik Vibskov små världar 
– här snurras vindturbiner 
av flygmekaniker med 
texten Vibs & Co Air Repair 
Service på ryggen.
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man fundera på vad man verkligen vill göra.
Vägen till catwalken gick via avhoppade 

ingenjörsstudier och folkhögskola innan han 
slutligen hamnade på Central Saint Martins 
kandidatprogram för herrmode, mycket till 
synes av en slump.

– Jag träffade en tjej och hon pratade om 
Central Saint Martins. Jag visste inte 
supermycket mer än att musiker som Jarvis 
Cocker hade gått där. Så jag ansökte till 
utbildningen. Jag träffade henne några månad-
er senare och hon frågade om jag var kallad till 
intervju. Jag hade inte hört något, så jag ringde 
upp. De sa: ”Du måste vara här senast 
imorgon”.

 
Henrik packade portfolion och köpte en 
flygbiljett. Det blev starten på hans tid på 
skolan och livet i London, där han bodde i 
slutet av 90-talet.

– Jag kom in på skolan på grund av en tjej. 
Det låter ju som en Pulp-låt. 

I kontrast till Köpenhamns musikvärld var 
London stort och anonymt, och han frågade 
sig först vad han egentligen gjorde där. Men så 
småningom hittade han sin väg.

– Jag gjorde en äggformad kostym som rev 
ner applåder från både lärare och elever. Så jag 
tänkte okej, det kanske är kul grejer jag ska 
göra. Eller utmana på annat sätt. Och då blev 
det mer intressant.

Henrik sitter tillbakalutad och pratar, men 
slår upp sin laptop i knäet för att visa några 
kommande projekt och kommer plötsligt på 
att han har en deadline i dag. 

– Jag gör ingenting utan tidspress och 
behöver en deadline. När det är nästan för sent 
så kommer jag alltid på något nytt. Men med 
modekollektionerna måste vi bara komma 
igång eftersom det är en lång process. Vi börjar 
ofta med ett tema och kanske tre inriktningar 
som sedan, förhoppningsvis, möts. Andra 
gånger blir det väldigt märkligt … Det kan till 
exempel starta med en färg, men ibland börjar 
vi bara och så dyker det upp något som känns 
logiskt under tiden.

Henrik Vibskov har butik i både Köpen-
hamn och New York och studion i hemstaden 
har precis flyttat från Papirøen till Carlsber-
gområdet, mellan Valby och Vesterbro. De är 
mellan tio och tjugo anställda – det varierar. 
När det plötsligt skulle tillverkas 10 000 
tyglökar till installationen i London krävdes till 
exempel en del extra arbete, men hjälp kom 
den gången från oväntat håll.

– Det var vår tur att hålla en kusinträff. Vi 
började i min studio och hade inte setts på fyra 
år, så jag tänkte vi kunde göra lite lök och prata. 
Jag trodde de skulle göra varsin bara, men de 
blev superexalterade och gjorde 1 500 stycken. n
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Mode, konst, performance 
och musik blandas fritt 
i Henriks universum. 
Tidigare drev han även 
en kaffebar vid studion 
som då låg på Papirøen i 
Köpenhamn. 
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