Fargerike hverdager

INGUNN HEGSTAD – ART DIRECTOR
Ingunn tenker form og farge døgnet rundt. Det er en del av hverdagen.
Og ideene kommer til alle døgnets tider. Skisseboken er aldri langt unna.
Hun er også lidenskapelig interessert i bolig og interiør, og driver sitt eget
interiørmerke i tillegg til designerjobben i Engasjert Byrå. Hun er nøyaktig og
nyskapende.
Inspirasjon. Hvor finnes den? Og hvordan bruke den i hverdagen?
Å være designer forbindes med kreativitet, og da gjerne innenfor et spesielt
arbeidsområde. Om det er snakk om møbeldesign, grafisk design eller
industridesign handler det om funksjon og formgivning. Man jobber med visuell
kommunikasjon og formidler ideer gjennom bilder og tekst. Og inspirasjonen?
Den finnes like godt ved en liten fjellbjørk ved et fiskevann, som på et
tekstilmarked i New Dehli.
Ingunn Hegstad er levende opptatt av design og funksjonalitet, har sterk
estetisk sans og et strategisk hode. Hun har jobbet med flere kjente
merkevarenavn, og et av hennes mest synlige prosjekt er utvikling av
merkevaren AtB. Hun sto for hele designprogrammet fra logo/grafisk design,
bussdekor og interiør kundesenter til klær, skilting og kommunikasjon. For
gründervirksomheten Ågot Lian, sjømatrestauranten på Torvet, har hun vært
prosjektleder og designer for både interiør og grafisk profil.

Art Director Ingunn Hegstad
Kontaktinformasjon: Engasjert Byrå
Mobil: +47 93 09 33 34
E-post: ingunn.hegstad@engasjertbyra.no
Personlige fakta:
Art Director i Engasjert Byrå fra 2011
AD i reklamebransjen de siste 20 årene
Designer Alverede, møbler/tekstiler
Arbeidsfelt:
- Idéutvikling
- Grafisk design
- Identitetsdesign
- Strategisk design

Ingunn er en kreativ sjel med sans for det gode liv. Matentusiast og hobbyfisker.
Liker seg like godt på fjellet som i en pittoresk liten landsby i Frankrike.
Opptatt av trender, interiør og klær.
Ingunn har bl.a. jobbet med oppdragsgivere som Mascot Høie, Tallink Silja,
Kjeldsberg Kaffe, Nordbohus, Trenor, Skanska, Taubåtkompaniet, Trøndelag
Reiseliv, Incita, Danica, Kongsberg Maritime, IWMAC og Kirkens Bymisjon.

”Jeg får energi av å bidra til at
kundene lykkes.”
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