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AF LENE LYKKE HOVMAND FOTO STINE CHRISTIANSEN

Det var farverne i Marokkos ørken, der for fire år siden forblændede belgiske  
Laurence Leenaert og fik hende til at rykke sit liv og værk til ’the pink city’, Marrakech. 

Under navnet LRNCE kreerer hun keramik, tæpper og tøj med naive streger  
og fine former, som hele verden har opdaget. Kom med inden for i designerens  
200 år gamle byhus, hvor det meste er hjemmelavet og det uperfekte perfekt.

Da Laurence så huset første 
gang, tænkte hun ”her vil jeg  

sidde” om den lille veranda  
foran indgangen, men i praksis  

blev det gårdhaven på modsatte  
side af huset, der vandt kampen 

om det mest populære spot.  
Verandaen er i stedet blevet  

tilholdssted for en samling  
afrikanske masker, planter i  

krukker og lygter, som fylder 
rummet med lyspletter om  

aftenen. 

M a r o k k o d r ø m m e
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HVEM 
Laurence Leenaert,  
belgisk designer og  
keramiker, hendes 
kæreste Ayoub og  

hunden Asu. Laurence  
har boet og arbejdet i  
Marrakech siden 2015.

HVAD
200 år gammelt  

byhus på cirka 80  
kvm. i Marrakech- 

bydelen Gueliz  
i Marokko.
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L igesom i den berømte medina i nærheden er det også i den mere moderne bydel af Marrakech,  
Gueliz, fascinerende at opdage, hvad der gemmer sig bag gadernes lukkede mure. Det er 
svært at finde designeren Laurence Leenaerts hus i den stille og forstadsagtige gade, hvis 

hovedattraktion er en mindre bilforretning, og da Laurence åbner den lille jerndør mod gaden, er 
det farverne, der springer i øjnene. Forhaven, der åbenbarer sig med frugttræer og høje palmer,  
er omkranset af en pudset mur i byens karakteristiske rosa farve.  
– Jeg er meget inspireret af farverne og lyset her. Det giver mig en følelse af harmoni og ro og gør 
mig glad, fortæller Laurence.  
Det var også farverne, der fik hende til at forelske sig i Marokko til at begynde med. Hun studerede 
mode og design hjemme i Belgien, da hun i 2015 tog på ferie her sammen med sin søster og blev 
så inspireret af farverne i ørkenen på den anden side af Atlasbjergene, at hun besluttede at købe 
en ny flybillet og tilbringe en måned mere i selskab med sin symaskine og ikke meget andet. Hun 
købte bagefter et hus i medinaen og fandt forrige år det lille byhus uden for medinaens patchwork 
af boliger, hvor naboerne altid ved, hvor man er. 
– Jeg fandt huset på nettet og tog ud og så det inden for en time. Det er 200 år gammelt og har  
tilhørt en berømt kvindelig digter fra Casablanca. Jeg synes, huset har meget sjæl, fortæller hun. 

Det tager adskillige minutter for øjnene at vænne sig til det lyserøde skær, der bliver reflekteret 
fra ydermurene, men når det er sket, står den gennemførte farveholdning i huset som et tydeligt 
kunstnerisk aftryk. Indretningen er kreativ og unik, som den keramik, Laurence er blevet interna-
tionalt kendt for. Men når det kommer til indretning, er hun praktisk anlagt. 
– Jeg havde ingenting, da jeg flyttede ind, så jeg fik bygget en seng, købte planter og begyndte at  
lave ting, der kunne hænge på væggene for at gøre det hyggeligt, siger Laurence, der har lavet 

Laurences køkken- 
hylder er et show- 

room i miniudgave. 
Hendes keramik  
giver rummet et  

uhøjtideligt og  
imødekommende  

udtryk. 

Hunden Asu har  
naturligvis fået sin 

egen designet  
vandskål. 

❯
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Stort set alle sine møbler er af eget design, 
og enkelte er købt i lokale butikker. Både 

sofa og sofabord er lavet af en snedker ud 
fra Laurences tegninger. Bordet er belagt 

med egne håndmalede klinker, og sofaen er 
fyldt med puder i eget design. Tekstilerne  
finder hun på markedet. Det kan være nyt 

tekstil eller omsyede tæpper. 
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Huset består af tre 
næsten lige store 

rum foruden et lille 
køkken, badeværelse 

og en mellemgang. 
Her er det gæste- 
værelset med en 

seng fremstillet af  
en lokal kunsthånd-

værker og et selv-
lavet sengetæppe 

med et stregmotiv, 
som Laurence  

også bruger på  
puder og gulvtæp-

per. Gardinerne  
er syet af stof fra 

medinaen. 
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stort set alt i boligen selv, og den er derfor gennem-
syret af hendes stil, som hun selv betegner som 
glad, naiv og farverig.  
– Det er ikke perfekt. Jeg kan godt lide, når tingene 
har et naivt og uskyldigt præg. Det er det uperfekte,  
der gør det smukt, synes jeg. De keramikere, jeg  
arbejder sammen med, har nogle gange svært ved 
at forstå det. De vil have perfektion og bruger timer 
på at lave skitser og mønstre. Jeg bruger nogle gange  
kun fem minutter på at male en kop, siger hun og 
smiler med perfekt malede mørkerøde læber. 
Laurence har ikke ændret på nogle af husets oprin-
delige elementer, for hun kan lide at tingene har en 
historie, som f.eks. de oprindelige fliser på gulvet, 
som er præget af tidens tand. Hun er glad for træ, 
tekstiler og for de allestedsnærværende farver.  
– Jeg synes, at sort tøj kan noget, men jeg kan ikke 
gå i sort. Det er for trist. Jeg synes, farver viser din 
personlighed, og jeg er altid fristet til at prøve nye 
farver på tøj og i alt mit design. Jeg bruger alle farver.  
Jeg elsker selvfølgelig pink og Majorelle-blå. Jeg 
hadede orange, da den begyndte at blive populær, 
men nu elsker jeg orange, siger Laurence. 

Laurence arbejder både i sit studie, som ligger 
i et industrikvarter lidt uden for byen, og hjemme  
i gårdhaven, som er hendes yndlingssted. Huset  
er lille, men for hende er det helt perfekt – nemt 
at varme op om vinteren og dejlig køligt om 
sommeren.  
– Det bedste ved at bo her er, at jeg føler mig lidt 
væk fra den virkelige verden. Dagene er altid mere 
uforudsigelige her, og det er der en frihed ved,  
synes jeg. ❯

Billederne er oprindeligt  
lavet som skitser til  

tæpper, men flere kunder  
ville gerne købe dem, så  

nu laver Laurence også  
værker til væggen. 

Spejlet i bambus er inspireret  
af ’the eye of Fatima’. Det er  
et af Laurences første spejle, 
som har solgt godt, og er  
blevet kopieret flittigt. Plakaten  
er fra Indien, og kaktussen  
er en af mange i boligen. De  
koster ingenting i Marokko,  
og de understreger den  
eksotiske stemning med  
inspiration fra ørkenen.

De indrammede skitser er  
nogle af dem, som har en  
særlig betydning for Laurence, 
og som hun derfor ikke vil  
sælge. De står i lag på gulvet 
som et casual, dekorativt  
element.  
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 Murene er malet i Marrakechs karakteristiske rosa farve,  
der står smukt til både jordfarver og klare farver, som den  

klassiske Yves-blå, man støder på overalt i Marrakech. 

OM LRNCE

I Danmark kan  
du købe design  

fra LRNCE i  
butikken Yume  
i København.  
Se mere på  

lrnce.com og  
yumecph.com
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I gårdhaven er man helt  

uforstyrret af byens liv  
og leben uden for murene,  

og Laurence bruger den  
derfor blandt andet som  

arbejdsværelse. Bordet er  
lavet af en lokal smed, og  

Laurence har selv malet  
mønstre på klinkerne. Stolene  

i træ er fra en lokal møbel- 
butik, og keramikken er af 

eget design. En lyskæde  
sætter trumf på stemningen 

efter mørkets frembrud. 
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Chatollet i stuen har Laurence fået lavet på  
mål efter inspiration fra hvælvede døre i Spanien.  

Hun har givet det en bagbeklædning af fransk  
flet, som giver det et let udtryk, som hun holder  

fast i ved ikke at fylde for meget på hylderne. 

Pejsen i hjørnet er i brug i de kølige vintermåneder.  
Resten af året bliver den brugt til udstilling af vaser  
og rejseminder. Den lilla fjerblomst over pejsen er  
købt i medinaen, men er fra Cameroun. Vasen med  

vævet plastiktråd er et loppefund, den turkis maske er  
fra Senegal, og den lille skål og vasen til højre er  

eget design. Den flettede stol er fra en lokal butik.


