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Stadse allure
Met de nieuwe Siematic Urban 29 speelt de Duitse keukenfabrikant in
op de stadsstijl die de laatste jaren zo in opkomst is. Een vrijstaande
keukenunit, een losse buffetkast en open planken vullen het keukenconcept flexibel en met stadse allure in (siematic.com).

VERLICHTING

Een = twee
De anatomische les van
Andrea Kleinloog en Megan
Hesse van het Anatomy
Design uit Johannesburg is
helder. Haar Awkward Floor
Lamp is zo ontwikkeld dat
één lamp twee kanten op kan
schijnen. De Zuid-Afrikaanse
maakte de draaiarmen opzettelijk zo lang. Verkrijgbaar in
wit en zwart.
karakter-copenhagen.com

RUIMTEVERDELER

Lichtgordijn
Arik Levy bedacht voor het
Spaanse Vibia een lichtgordijn
dat qua typologie ergens
tussen een lamp en een ruimteverdeler in zweeft. Stoffen

panelen die variabel zijn in
kleur, lengte en patroon
zorgen ervoor dat zijn Curtain
gecombineerd kan worden tot
een stemmige led-lichtinstallatie. Met een lichtrail boven
en/of beneden.
vibia.com
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Buigzaam
Voor het Italiaanse
Desalto ontwikkelde
Nendo vorig jaar een
collectie uit lichtgewicht staal. De banken,
bijzettafels, wandconsoles, kapstok en stoel
heten Softer than Steel.
En inderdaad: het is
alsof we naar meubels
uit gevouwen papier
kijken. De rugleuning
van de stoel kronkelt
soepel van achter naar
voor. Hard wordt ineens verleidelijk zacht.
desalto.it

Onweerstaanbaar
Op verzoek van de Cooper Hewitt Collection putte architect David
Adjaye uit zijn West-Afrikaanse roots. De clichés ontwijkend zocht hij
voorbeelden van textielkunst, zoals een Asante Kente-lap uit Ghana
en een Bogoloanfini-kleedje uit Mali. Onweerstaanbaar Afrikaans.

EXPOSITIE

Strandballen
Gaan mensen liever naar het
strand dan naar het museum?
Dan imiteren we dat strandgevoel gewoon tussen onze eigen
Corinthische zuilen! Dat moet
de redenering zijn geweest van
het National Building Museum in Washington. De centrale hal werd volgestort met een
miljoen plastic ballen. The
Beach is een knotsgek ideetje
van bureau Snarkitecture uit
Brooklyn. Compleet met kustlijn, strandstoelen en parasollen. Alleen de zon blijft thuis.
DESIGN

Van koffie
naar café
De Frisbee Coffee Table die
Jonas Herman Pedersen een
paar jaar geleden voor het
Deense Herman Cph bedacht,
krijgt gezelschap van de
Frisbee Café Table die nog
steviger op zijn poten staat.
Dat maakt de tafel – met eiken
blad – een geschikte kandidaat
voor horeca-achtige toepassingen. Een koperen schroef
houdt de zaak bij elkaar.
hermancph.dk
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Pixelpower
Je hebt de virtuele wereld van enen en nullen en de ambachtelijke
werkelijkheid van hout, zaag en lijm. ‘And never the twain shall meet.’
Totdat Pascal Smelik computerpixels omzette in pixels van hout.
Zo komt het Pixelkabinet aan zijn naam (pascalsmelik.nl).
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vragen aan Sjoerd Vroonland
Sjoerd Vroonland transformeerde het
slagersblok tot
eetkamertafel.
Introducing:
The Butcher
Collection.

1

Een tafel als een hakblok?
Hoe bedenk je het?!
‘Jan te Lintelo gaf me carte
blanche iets voor Linteloo te
bedenken. Ik ken zijn bourgondische inslag, hij houdt van
lekker eten.’

2

Zo kwam je uit op een ruige,
ambachtelijk ogende
meubelcollectie?
‘Ik dacht aan traditionele beroepen als de bakker en de slager.
Van oudsher gebruiken ze de
beste materialen om een perfect
brood te bakken of een mooi stuk
vlees te snijden. Neem zo’n hakblok: na tientallen jaren intensief
gebruik zie je weinig gebruikssporen, hooguit een glooiing in het
beukenhout. Onverwoestbaar!’

3

Dat is de Butcher Table ook?
‘Dacht het wel, al hebben
we geen beuken- maar vurenhout gebruikt. Hij bestaat uit
twee delen zodat je messen of
de snoeren van je elektronische
apparaten er in het midden
tussen passen.’

INTERIEUR

Houtspektakel
Als wij vandaag een kamer in
het Australische Canberra
moesten boeken, dan zou
Hotel Hotel onze eerste kandidaat zijn. Net zo intrigerend
als de dubbele naam is het
interieur van het in 2014 geopende hotel. Een nominatie
voor een Inside Award sleep je
immers niet zomaar in de
wacht. Daar heeft het spectaculaire decor in het trappenhuis en de lobby alles mee te
maken. Bureau March haalde
alles uit de kast om een adembenemende stapeling van 2150
horizontale balken te creëren.
Alsof je verdwaald bent in het
binnenste van een computerspelletje. hotel-hotel.com.au

4

Geen lichtgewicht.
‘Elke helft van de drie
meter lange tafel weegt 100 kilo,
dus 200 kilo in totaal. De teruggeschuurde kopse kant van de
vurenhouten latten toont de
jaarringen en zorgt voor een
decoratief blokpatroon.’

5

En dit is nog maar het begin?
‘Hier hoort natuurlijk een
echt hakblok bij, daarnaast zijn
een krukje en een bank beschikbaar. Vanmiddag was hier
iemand die voor een hotelproject
in de Alpen op zoek was naar een
potige tafel. Als je iets robuusts
wilt, wat mag krassen en tegen
een stootje kan, is dit een schot
in de roos. Na langdurig gebruik
misschien een keer opnieuw
oliën, licht opschuren en klaar.’
linteloo.com,
sjoerdvroonland.com
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Made in Nepal

Textielontwerper Mae Engelgeer fascineerde al langer met dekens,
theedoeken en placemats in fraaie pastelkleuren. Het uitgebalanceerde minimalisme is gebleven in haar Hues-serie. Ze laat de wollen
(wand)tapijten in Nepal knopen (mae-engelgeer.nl).

DESIGN

Reisachtig

Het Deens-Italiaanse duo
GamFratesi dacht bij hun
daybed Traveler voor Porro
aan de romantiek van het

reizen en de esthetiek van de
leren reiskoffer. ‘Luxe, maar
ook midden in het leven. Ideaal
om na een verre reis op uit te
rusten en fantastische verhalen
te vertellen.’ porro.com

ENERGIE

Glas in lood
Glas in lood associëren we met
religieuze voorstellingen op
middeleeuwse kerkramen.
Marjan van Aubel combineerde

Het Katern/Info is samengesteld
door Anita Bijlsma, Annemarijn
Hoorens en Jack Meijers.

Werkwarenhuis
Het Werkwarenhuis in Den Bosch (Tramkade 20) is de nieuwe thuisbasis van Social label. U kunt er van woensdag tot en met vrijdag
terecht om een-tweetjes van bekende ontwerpers en ‘mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt’ aan te schaffen (sociallabel.nl).

Ook een geschikt item voor
Het Katern? Mail het naar persberichten@eigenhuiseninterieur.nl

hightech en lowtech in haar
Current Window. De gekleurde
stukken glas zetten daglicht
om in energie. Een klein
stukje raam is al genoeg om
uw mobieltje op te laden.
marjanvanaubel.com

