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K
raftfuld, kommanderende og kompromis-
løs.

Alle tre er ord, der beskriver indret-
ningsdesigner Nadia Olive Schnacks stil

og personlighed, når det handler om hendes
arbejde. 

Den 39-årige selvlærte designer tager kun
imod de jobs, hvor kunderne giver hende fuld

artistisk kontrol. At indrette et hjem er kunst,
fastslår hun. Og hvis nogen forsøger at ændre på
hendes vision, er det for hende dybt nedslående
og hjerteknusende. 

»Forestil dig at have malet et kunstværk, hvor
du har lagt alle dine kræfter, og så er der nogen,
der beder dig om at ændre på et penselstrøg. Så
skal man starte helt forfra,« siger hun.

Den københavner-baserede indretningsarki-
tekt har bragt alle sine åbenbaringer om farver,
former og materialer til sit og familiens eget
hjem – et 300 kvm stort hus på Frederiksberg,
hvor hun bor med sin mand og to børn. Udefra
ligner det en typisk, hvidpudset, dansk treetagers
villa fra 1920’erne, mens den indeni er et højlydt
oprør mod den hvide minimalisme, der kende-
tegner den danske og skandinaviske stil.

»Det er ikke sådan, at jeg har erklæret en kamp
mod minimalismen eller det hvide. Selv om folk
tror det. Jeg synes bare, at det er så utroligt kede-
ligt.« 

Ubehandlede trægulve, hvide vægge og klassi-
ske Kaj Bojesen-fi��gurer er alle elementer, som
Nadia Olive Schnack sprinter væk fra. 

»Jeg er besat af at male alle trægulve. Hvis jeg
ser trægulv i et hjem, så skal det bare laves om
med det samme,« forklarer hun.

I praktik som 33-årig
Kvalerne over minimalismen og det klassiske
begyndte allerede, da Nadia Olive Schnack var
barn. Som da hun var 10 år gammel og malede en
antik reol lilla i familiens hus i Aalborg, eller da
hun hældte mælk udover moderens ”triste”
læderstol. 

»Jeg kunne ikke lade være. Jeg følte nok, at det
hele var så kedeligt at se på, og så skulle det bare
laves om,« fortæller hun.

»Kan de ikke lide
en lampe, skal jeg
lave det hele om«
Når indretningsdesigner Nadia Olive Schnack designer for
sine kunder, kræver hun fuld kunstnerisk frihed. Har de ikke
lyst til at give frie tøjler, tager hun ikke jobbet.
PERNILLE OBELITZ

OM NADIA OLIVE
SCHNACK

39 år gammel, født i
1979 i Aalborg

Halv englænder på fade-
rens side, halv russer på
moderens side

Boede en overgang i Na-
zareth i Israel, Palæstina

Er gift med ejendoms-
mægler Adam Schnack,
som hun har to børn
med

Er oprindelig uddannet
cand. merc.

Begyndte sin karriere
som indretningsdesigner
på Tapet-Cafe i Gentofte

Etablerede egen virk-
somhed i 2016

Det kræver mod at lade sig hjem indrette af en farve- og mønsterglad indretningsdesigner som Nadia Olive
Schnack, der sætter et stribet, pink tapet sammen med et blåmønstret sengetæppe. Foto: Lars Gundersen

En herskabslejlighed på Frederiksberg i København er blevet opdateret med masser af farver på væggene –
som en dyb lavendel tilsat et arabisk inspireret klinkegulv med blomstermønster. Foto: Lars Gundersen
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Alligevel kom hun aldrig på designskolen. Hun
husker sig selv som værende for fl��yvsk og distræt
til at få samlet ansøgningsmappen sammen. 

»Jeg endte i stedet med at feste i syv år i
København. Det, synes jeg åbenbart, var sjo-
vere,« siger hun med et smil.

Da den 39-årige designer endelig begyndte at
tænke på livet efter byturene, begyndte hun i
slutning af sine 20’ere på universitet. Hun gen-
nemførte en cand. merc., mens hun også fødte
sine to børn. 

Hun nåede aldrig rigtig at bruge uddannelsen
til noget, men fi��k gennem en indretningskonkur-
rence i 2012 kontakt til Jannik Martensen-Larsen,
medejer af den danske designinstitution Tapet-
Cafe i Gentofte. Nadia Olive Schnack bad om at
blive hans nye praktikant. Efter blot en uge blev
hun som 33-årig ansat som indretningskonsulent.
Det blev startskuddet til at fi��nde sig selv og blive
den succesfulde designer med egen virksomhed,
som hun er i dag. 

»Efter fi��re år sagde jeg op for at etablere mit
eget. Som konsulent kommer kunderne til dig
med deres ønsker, som du så skal opfylde. Pro-
blemet var bare, at jeg ofte ikke kunne lide det,
de ville have. Jeg ville have, at de skulle gøre,
hvad jeg sagde og ikke stille spørgsmålstegn ved
mine ideer,« ler Nadia Olive Schnack. 

På bare seks år er hun blevet indretningsdesig-
ner i sin egen ret. Hendes arbejde og hjem er ble-

vet portrætteret i fotoreportager i anerkendte
magasiner både hjemme og i udlandet – senest i
avisgiganten New York Times, som kaldte Frede-
riksberg-boligen for et farverigt hjem ”i modstri-
dende nuancer med en næsten anarkistisk
respektløshed for normerne.”

At være uden for normerne ligger i Nadia
Olive Schnacks gener. Moderen er russer, mens
faderen er englænder. De mødtes på en konfe-
rence på Island, blev dybt forelskede og fl��yttede
til Danmark i starten af 1970’erne, da Danmark
hentede gæstearbejdere til landet. Moderen var
tandlæge, faderen læge, og han fi��k først job på sy-
gehuset i Esbjerg, men fl��yttede til Aalborg, da
Nadia Olive Schnack blev født. 

Skizofren samling af indtryk
»Jeg har helt sikkert fået en del af min stil fra
dem. Jeg er dansk af opvækst, engelsk og russisk
fra mine forældre, og jeg får inspiration fra det
hele. Det har nok også lidt gjort, at jeg aldrig har
følt mig helt tilpas i minimalismen. Jeg har altid
elsket farver og har været dybt inspireret af
Prince, David Bowie og Technicolor-fi��lmene med
Elvis Presley,« fortæller designeren, der som ung
fl��yttede med sine forældre til Nazareth i Israel,
Palæstina, hvor hende far arbejdede som læge.

»Det er nærmest en skizofren sammensætning
af indtryk, der har præget mig gennem livet.«

Nadia Olive Schnacks eget hjem er fuld af

overraskende nuancer og farvesammensætninger
– som det lavendelfarvede køkken og det store
badeværelse med pastelblåt gulv, pavillon-blåt
loft og væggene i mørk syren.

Yndlingsrummet er hendes atelier på anden
sal, hvor gulvet er malet som et lysende, pastel-
farvet, grafi��sk kunstværk af den dansk-tyrkiske
kunstner Evren Tekinoktay. Nadia Olive Schnack
gav hende frie tøjler til at skabe. En frihed hun
selv afkræver sine egne kunder.

»Hvis ikke de vil lade mig gøre, som jeg vil, så
takker jeg pænt nej til jobbet. Mine kunder kom-
mer til mig, fordi de søger det, jeg kan. Så går det
ikke, hvis de allerede har deres egne ideer, som
jeg bare skal udføre,« siger hun. 

Og når først hun har sammensat en farvepalet
og udvalgt møblerne omhyggeligt, så er der ingen
kompromiser. 

»Det er simpelthen hjerteknusende, hvis en
kunde siger, at de ikke bryder sig om en af de far-
ver jeg har valgt. Jeg mister bare modet. Kan de
ikke lide en lampe, skal jeg lave det hele om.« 

Kompromisløsheden betyder også, at når et
rum er færdigt, så er det færdigt. Der fl��yttes ikke
rundt på noget, og hun bliver aldrig træt af en
farve, et møbel eller et kunstværk. 

»Jeg har aldrig været påvirket af tendenser. For
mig handler det kun om en følelse, og mine følel-
ser for et rum ændrer sig aldrig, når først jeg er
færdig.«

»Jeg har aldrig været på-
virket af tendenser. For
mig handler det kun om
en følelse, og mine følel-
ser for et rum ændrer sig
aldrig, når først jeg er
færdig,« siger indret-
ningsdesigner Nadia Oli-
ve Schnack.

AT SKABE RUM

»Materialernes kvalitet
og kvaliteten af vores
valg har evnen til at æn-
dre eller håndhæve vores
hverdag. At vælge en
farve eller måske fi��nde
en vintagesofa virker
måske i nogle folks øjne
simpelt og overfl��adisk,
men jeg ser dette som
en måde at skabe den
rigtige atmosfære og
skabe et afbalanceret
rum for de mennesker,
som bor eller arbejder
der hver dag. Det er me-
get vigtigt for mig. Det
handler ikke om at deko-
rere eller bare gøre noget
smukt – det handler om
at inspirere og skabe
rum, som spiller en rolle i
at opfylde livet for de
mennesker, der bruger
dem,« siger Nadia Olive
Schnack om sin tilgang
til indretning. 

NADIA OLIVE
SCHNACK 
IFØLGE NEW
YORK TIMES:

»Schnack har en dyb
hengivenhed for
1970’erne og 1980’er-
ne: Prince antændte
hendes kærlighed for lil-
la, og hun er på et en-
kvindes korstog for at
bringe Montana-kube-
hylderne tilbage, som var
allestedsnærværende i
dén æra. Hun var glad,
da en arkitektven, der
for nylig besøgte hende,
udtalte, at huset var
”hvis Wham! mødte
Memphis.” Men hun ved
også, at hun skal tempe-
rere sine instinkter ved
at sidestille de lyse nu-
ancer imod mere stilful-
de og mere klassiske
træk.«

Kilde: Artikel i New York Times
Style Magazine, den 7. november
2018


