Finanshus
indviet med
blomsterpragt
Gode anbefalinger og en fremragende hjemmeside var den perfekte
kombination, da Annette von Einem blev valgt til at stå for udsmykningen af det nye finansielle hovedkvarter for SEB - Skandinaviska
Enskilda Banken – i København i forbindelse med indvielsen.

Tekst: Jens Poulsen

Der var ingen tvivl, da den svenske storbank –SEB – skulle vælge blomsterdekoratør til indvielse af sit nye hovedsæde
på hjørnet af Kalvebod Brygge og Bernstoffsgade i København. I hele byggeforUdsmykning ved trappeafsnit. Træerne er inspireret fra SEBs store gårdmiljø og har ’sommerfugle’ af Phalaenopsis.

Annette von Einem under arbejdet i SEB-hovedkvarteret.

løbet havde man arbejdet sammen med
de bedste arkitekter, og derfor skulle der
heller ikke gås på kompromis med blomsterudsmykningen, når den arkitektoniske perle skulle præsenteres for 1.500
inviterede forretningsforbindelser ved
en reception og senere fejres med en
festmiddag om aftenen for særligt indbudte gæster. Valget faldt uden tøven på

blomsterdesigner Annette von Einem,
der dels var blevet anbefalet varmt til
SEB af en anden firmakunde og dels havde imponeret storbanken med sin gennemførte hjemmeside.
- Det var en både spændende og udfordrende opgave at få, men også ganske krævende, fortæller en glad Annette
von Einem.
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Stort, råt og minimalistisk
I sin planlægning af opgaven, der både omfattende receptionen
og den efterfølgende festmiddag, tog Annette von Einem udgangspunkt i husets meget rene linjer og de store, rå og minimalistiske rum. Også det enestående have-/gårdmiljø foran bygningen inspirerede, ligesom husets cylindriske kerner gav ideer til at
tænke i cylindriske former.
- Jeg valgte at holde alt så enkelt og stilrent som muligt og hele
udsmykningen var bevidst holdt i hvid, grøn og grå. Til de forskellige opgaver anvendte jeg Delphinum, Alium, Gladiolus, Zantedeschia, Orkideer og
grønne bønner.
Til
receptionen
stod Annette von
Einem for udsmykningen af lobbyområdet, firmareceptionen,
buffet’erne,
mødelokaler og områder ved trapper og
gange, mens aftenens
udsmykning
gjaldt rumpyntning,
borddekorationer og
buffetdekoration.
Der var fra alle sider
stor tilfredshed med
Rumdekoration ved trappeafsnit.

Annette von Einems konkurrenceopgave fra Københavnsmesterskabet blev solgt til SEB, hvor den indgik i
udsmykningen.
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Annette von Einems
gennemførte løsning af
udsmykningsopgaverne. Fra SEB lød det uden
tøven: Skønt at have
valgt rigtigt, og alle er
bare enige om, at det
var super flot! Og fra
kokken Brian Østerbro,
Restaurant
’Babette’,
der stod for maden var
dommen lige så positiv.
Han var faktisk så begejstret, at han under
sin præsentation af menuen også benyttede
lejligheden til at fremhæve blomsterudsmykningen.
- Anette havde lavet
en ualmindelig smuk
løsning, hvor hun havde
formået at få det hele til
at spille sammen i en
højere enhed. Vi lever af
at lave gastronomi af
udsøgte råvarer, og så er det da bare dejligt at møde en florist som
Annette, der går lige så meget op i detaljerne, som vi gør. Jeg er
ikke i tvivl om, at samspillet mellem maden og de smukke blomster gav gæsterne en uforglemmelig aften, lyder det anerkendende fra Brian Østerbro, Restaurant Babette i Vordingborg.

Buffetdekoration.
Festbordene.
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