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EÉN WEEK PER JAAR IS MILAAN BEHALVE MODEMEKKA OOK
HET DOMEIN VAN INTERIEURLIEFHEBBERS UIT DE HELE WERELD. 
IN APRIL STAAT DE STAD IN HET TEKEN VAN DESIGN TIJDENS DE 
SALONE DEL MOBILE, DE GROOTSTE BEURS OP INTERIEURGEBIED.
WE GEVEN U EEN IMPRESSIE VAN DE NIEUWSTE TRENDS. 

8 VOOR VERKOOPINFORMATIE ZIE PAGINA 98.

Meubels voor binnen die ook buiten kunnen worden gebruikt. En vice

versa. Deze hybride ontwerpen doen het binnenshuis zo goed omdat het 

geen typische tuinmeubelen zijn. In de tuin of op het balkon zijn ze op 

hun plek want ze zijn zo verrassend anders dan we daar zijn gewend.

HOOGSPANNING
Een opvallende bank van de ontwerper Prospero Rasulo, genaamd 

Club. Het donkerbruin gelakte stalen frame en de zitting van pvc/nylon 

draden  maken deze bank uitermate geschikt voor buitengebruik. Voor 

extra comfort kunnen zitkussens worden bijgeleverd. En voor kleine 

balkons is er gelukkig ook een fauteuilversie. www.zanotta.it

Let's go outside!

High Tech
Een technisch hoogstandje, deze stoel 

gemaakt van BASF’s nieuwe Ultradur® 

High Speed plastic, materiaal dat tot op 

heden alleen werd toegepast in de auto-

industrie. De Myto stoel ontworpen door 

Konstantin Grcic is stapelbaar, recyclebaar 

en UV licht bestendig, dus in het felle 

zonlicht behoudt dit model z’n originele 

kleur zonder te verbleken. www.plank.it

GROEN LICHT
De Britse designer Tom Dixon presenteerde 

in Milaan zijn nieuwste ontwerp Blow Light. 

Deze lamp is leverbaar in een hangende en 

staande versie. Door de rubberen afwerking 

kan deze lamp ook buiten worden gebruikt. 

Energiebesparend, want de fitting is geschikt 

voor een CFL spaarlamp. www.tomdixon.net

Cool
De Belgische ontwerper Xavier Lust is hot en werd dit jaar door veel 

toonaangevende merken ingeschakeld. Voor de eveneens Belgische 

meubelfabrikant Indera ontwikkelde hij de tijdloze serie Flow, een 

bank met bijbehorende fauteuils waarin techniek en esthetiek 

elkaar ontmoeten. De koele buitenkant is van gelakt aluminium uit 

één plaat, de zitting is warm gestoffeerd, indien gewenst met weer-

bestendige stoffen voor buitengebruik. www.indera.be

Stoel met een bui
Nog zo’n spraakmakend Belgisch talent. Alain Gilles ontwierp 

deze bijzondere Sliced Chairs. Afhankelijk van de stemming of 

het weer voelen deze meubels zich zowel binnen als buiten 

zich helemaal op hun gemak. Gemaakt van volledig recyclebaar 

polyethyleen. www.qui-est-paul.com

Oude klassiekers in nieuwe jasjes. Het erfgoed van onze

inmiddels rijke designgeschiedenis blijft ontwerpers 

inspireren.  Nieuwe materialen en actuele vormen 

worden gebruikt om iconen uit het verleden in een 

nieuwe versie in het heden wederom te laten schitteren.

Down Memory Lane
LOOPLAMP
Een groep jonge Zweedse 

designers met de char -

mante naam Form Us 

With Love, presenteerde 

de moderne versie van de 

alom bekende looplamp. 

Hopelijk gaan ze in de 

toekomst nog meer alle-

daagse producten onder 

handen nemen, want dit 

knappe staaltje vakman-

schap smaakt naar meer.  

www.formuswithlove.com

Down Memory LaneDown Memory Lane

From Milan with Love
Schommelstoel
Het ontwerpersduo Committee heeft 

de archetypes van een schommel-

stoel en een fauteuil samengebracht 

in een nieuw ontwerp. Het resultaat 

is de Soft Rocker, een karakteristieke 

fauteuil die vraagt om een grote glim-

lach en een spoedige kennismaking. 

www.scp.co.uk

BISTROSTOEL
De opdrachtgever voor dit ontwerp bekende dat hij bij het zien van de eer-

ste schetsen veel overeenkomsten zag met de klassieke Thonet stoel. Toch 

liet hij de designer de vrije hand in het verdere ontwerpproces. Gelukkig 

maar, want dit heeft uiteindelijk geleid tot de Pipe Chair, een stoel die dui-

delijk de signatuur draagt die zo kenmerkend is voor Jasper Morrison, de 

rationele ontwerper met gevoel voor goede verhoudingen en een sobere stijl 

met een vleugje humor.  www.magisdesign.com

Toile Du Jouy behang
Op het eerste gezicht een klassiek 18e eeuws 

behang, maar bij nadere bestudering blijken de 

afbeeldingen hedendaagse stadse motieven te zijn. 

Skaters, shoppers, zwervers en fietsers, allemaal 

geplaatst op de decoratieve achtergrond van een 

traditioneel dessin. De spannende behangcollectie 

Decouper Toile zet hiermee oude en nieuwe ideeën 

over klasse, rijkdom en smaak lijnrecht tegenover 

elkaar.  www.timorousbeasties.com

Regisseursstoel
Dit model is opgedragen aan Jacques Helleu, 

de artistiek directeur van Chanel die onlangs 

overleed. Het frame is van staal, de zitting en 

rugleuning nu eens niet van canvas maar van 

stoer tuigleer. www.poltronafrau.it

TEKST: LIANNE ERNST
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VIJF OP EEN RIJ
Danish Crafts is het bureau dat Deens Design over de grens 

promoot. In Milaan presenteerden zij werk van de inter-

nationaal hard aan de weg timmerende designer Louise 

Campbell. Van haar hand is Fiducia, een reeks vazen en 

kandelaars die in willekeurige volgorde aan elkaar kunnen 

worden geschakeld met behulp van magneten. Zo lang of 

zo kort als u zelf wilt. www.kaehlerkeramik.dk

HOGERE WISKUNDE
Een kastensysteem geïnspireerd op het werk van de wiskun-

dige John Conway met als thema de ontwikkeling en variatie 

in het menselijk leven. Vita bestaat uit vierkante modules van 

60 x 60 cm die eindeloos kunnen worden geschakeld. Er zijn 

gesloten en open modules, diep of ondiep, met veel of weinig 

planken en tussenruimte voor het wegwerken van kabels. Via 

een virtueel bouwprogramma op het web kan de ultieme per-

soonlijke kastenwand worden samengesteld. www.mdfitalia.it

Puzzel
Stapelen en schakelen, horizontaal en verticaal,

aankoppelen en doorbouwen. Als puzzelstukjes 

vormen alle losse delen, gelijk of ongelijk, 

samen een coherent geheel en veel meer 

dan de som der delen.

Op een onbewoond eiland

STAPELGOED
Koninklijke Tichelaar Makkum restaureerde 

voor het Rijksmuseum in Amsterdam 17e 

eeuwse bloemenpiramides. Dit langdurige 

proces was zo leerzaam en inspirerend dat zij 

besloten met alle opgedane kennis nieuwe 

piramides te laten ontwikkelen door jonge 

ontwerpers. Deze nieuwe exemplaren zijn 

elk zeer groot, uiterst complex en van grote 

schoonheid geworden.

Voor deze piramide  tekende Studio Job.

www.tichelaar.nl

Bora Bora is een atol gelegen in de Stille Oceaan waar een bin-

nengebied van de omgeving wordt geïsoleerd. Dit modulaire 

zitsysteem draagt dezelfde naam en creëert net als in de natuur 

een beschutte plek midden in de ruimte. Het systeem bestaat uit 

elementen die gemakkelijk aan elkaar kunnen worden gescha-

keld om diverse opstellingen te vormen. www.mdfitalia.it

Zegt u ‘t maar
Dit modulaire systeem van gelakt RVS kan 

naar eigen interpretatie worden gevormd tot 

boekenkast, bergruimte of bijzettafels. Fluid is 

een ontwerp van Arik Levy. www.desalto.it.
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Round and Round

Het gebruik van ronde vormen resulteert komend seizoen

niet in de zachte uitstraling die je  daarbij zou verwachten. 

Deze ontwerpen hebben een strengheid door contrast in 

kleur,  repeterende lijnen en gebruik van harde materialen. 

Maar dat is nu juist wat ze tot eigenzinnige en charmante 

blikvangers maakt in ieder interieur.

NETWERK
Een mand met de titel Serious Business en een onder-

titel Conversation pieces for the Table moet de tongen 

losmaken. Een goed gespreksonderwerp is 17e eeuw-

se weeftechnieken. Dat is namelijk het uitgangspunt 

voor deze schaal van gevlochten wilgtakken, ontwor-

pen door Scholten & Baijings. www.thomaseyck.com

AAN TAFEL
De grande dame van het design, de wereldberoemde Andrée Putman, heeft al veel klas-

siekers op haar naam staan. Ze is inmiddels de tachtig ruim gepasseerd, maar dat heeft 

haar er niet van weerhouden voor mozaïekfabrikant Bisazza een serie exclusieve tafels 

te ontwerpen. Tafel Zenith is één voorbeeld van deze bijzondere samenwerking waarin 

zij wederom haar strenge, maar elegante signatuur laat zien. www.bisazza.com

Gecapitonneerd
De  internationale samenwerking 

tussen de Spaanse designers van 

CulDeSac, de Franse Héctor Serrano 

en het Nederlandse merk Moooi 

resulteerde in een indrukwekkende 

serie verlichtingsobjecten. Deze 

monumentale Sofa Lamp is geïn-

spireerd op de klassieke gecapiton-

neerde Chesterfield sofa. 

www.moooi.com

Zacht van binnen
Het contrast tussen de harde hoogglans buiten-

kant van glasvezel en de zachte gestoffeerde 

binnenkant maakt fauteuil Orbital een spannend 

zitobject. www.modusfurniture.co.uk

RONDJE
 

BOEKEN
Voor het Nederlandse meu-

belmerk Linteloo ontwierp 

Roderick Vos de opvallende 

kast Nureyev. Als een carrou-

sel draait deze in het rond 

zodat het gewenste boek 

ieder moment voor handen 

is. www.linteloo.nl
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