
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Designer profil 
 
 
 
 
Steffen Schmelling, designer, født i Danmark i 1965. 
Uddannet på Danmarks Design Skole i 1990. Haft eget designstudie i København siden 1991. 
 
Har arbejdet med et bredt spekter af designdiscipliner, fra interiørprodukter over industrielle designs til indretninger og 
skulpturer. 
 
Schmelling arbejder for en lang række internationale virksomheder, b.la. Oticon, Velux, Danfoss, Nestlé mfl. og har senest 
designet Bang & Olufsens nye mp3-afspiller og Samsungs nye BlueTooth headset, der netop har modtaget en iF design award i 
2008. 
 
Schmelling tegner alle produkter i EGO-universet… og har sammen med EGO vundet flere store internationale 
designkonkurrencer, deriblandt 5 x red dot Design awards – 3 x iF Design Awards samt nomineret til den tyske Design Award 
2008 og igen i 2009 og er netop nomineret med 5 produkter til design prisen Pulchra -The most beautiful things in the world! - 
siden introduktionen i 2006! 
 
Schmelling står desuden bag indretningen af Det danske Kunstindustrimuseums Designstudie og dets Keramiske Studiesamling, 
hvilket var medvirkende til, at museet blev kåret som Årets Museum 2005, og han designede udstillingskonceptet for Nordisk 
Råds ’Scandinavian Design Behind the Myth’. 
 
Schmelling har modtaget en lang række designpriser og er optaget i det Danske Kunstindustrimuseums permanente samling. 
 
Steffen Schmellings streger bæres af to elementer. Den stærke ide og den skulpturelle bearbejdning. Selv kalder han sine designs 
for Beautiful ideas®, smukke ideer.   
 
–”Jeg starter som Columbus. Tror på en retning og stoler på min intuition. Så sker det som bekendt, at man finder noget helt 
andet. Men jeg finder altid noget. Så karikerer jeg det, overdriver for at finde dets væsen” 
 
Den proces har - blandt flere - skabt nye klassikere som EGO suppeske/opøser, verdens første og eneste, der kan hælde til alle 
sider, gummiskålen med det unikke foldeprincip og salatskålen, der balancerer med sit bestik. I disse designs får man mere end 
form og funktion. Man får noget ekstra, en fornemmelse af endelig at få den optimale og rigtige løsning på et gammelt problem.  
 
Selvom hans design ofte er stramt og enkelt, og - når det er bedst - står som et piktogram for dets funktion, er det aldrig 
selvhøjtideligt eller reduceret til ren funktion. Fra de simpleste til de mest komplekse løsninger kan man finde humor og linier der 
smiler. Det ser man for eksempel i suppeskeen for EGO, der er udformet som en skulptur og den eneste i verden der hælder fra 
alle sider! Ligeledes kender de fleste hans oplukker Spirit, der med 100.000 solgte eksemplarer, er blevet et design ikon.    
 
Schmellings industrielle arbejde spænder fra fiberoptisk belysning over køleskabe til tonstunge produktionsanlæg. Med mottoet 
”Indsigt giver udsigt” har han skabt sig et ry for at udfordre sine kunders materialer og teknologi til det yderste. En proces, hvis 
succes har givet adgang til nogle af de største virksomheder.   
 
Schmellings arbejder spænder vidt. Designvisioner, smykker, tegneserier, skulpturer mm. 
På Vardø i det nordøstligste hjørne af Norge står der foran det danske konsulat en 5 meter høj og 400 kg tung bronzeskulptur 
skabt i anledning af 400-året for Christian d. 4.s Norgesrejse! For Verdensnaturfonden har han designet, konstrueret og udført 
et næsehorn i fuld størrelse med funktion som en indsamlingsbøsse!  
 
Schmelling udfordrer vores konventioner og insisterer på skønhed som funktion. Derved har han skabt sin egen designsignatur 
fuld af essens og kant. 
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