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SUMMER
VIBES!

INTERVIEWSPECIAL

Designers over het
nieuwe normaal
• Marcel Wanders
• Paola Navone
• Richard Hutten
• Vincent Van Duysen
• Sebastian Herkner
• Job Smeets

#staycation

Nieuw design
voor tuin & terras
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Van strandhuis in Zeeland
tot vakantieboerderij in Puglia

I N S P I R AT I E

SPELEN MET
PERSPECTIEVEN

Veel ontwerpen laten zich
niet in een oogopslag
ontdekken. Denk aan
stoelen die er vanuit elke
hoek anders uitzien, aan
materialen die met het licht
spelen en karpetten die een
illusie van diepte scheppen,
zoals deze compositie,
die je vanuit vier
gezichtspunten kunt
bekijken. Let ook op de
pasteltinten die de nieuwe
neutralen vormen, de trend
voor dit seizoen.

VENSTER
Het grote venster van waaruit we de afgelopen jaren de trends
konden aanschouwen – de Salone del Mobile in Milaan – is
dit jaar een klein raam geworden. Covid-19 dwingt ons om
meer thuis te zijn en van het huis een zo fijn mogelijke cocon te
maken. De nieuwe lichting meubels gaat daarbij zeker helpen.
Organisch gevormde, mollige meubels, aaibare 3D-stoffen
en warme tinten al roest, rood en bruin zijn de trend
het komende seizoen. Kijk zelf maar.

PRODUCTIE KARIN DE RIDDER, JACKIE OOMEN, EMMY TOONEN, KAATJE VERSCHOREN

KLEED VOLUMIA UIT DE COLLECTIE FANTASTIC PERSPECTIVES VAN MM COMPANY VOOR MATTEO PALA.
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op de toekomst

I N S P I R AT I E
SOBER KLEURENPALET

NIEUWE STEENTIJD

Natuursteen is nog steeds in trek, met marmer
als ultieme favoriet. Wel spotten we
tegenwoordig meer variaties en kleuren. Voor
het Italiaanse merk Del Savio passen ontwerpers
uit uiteen-lopende disciplines parkettechnieken
en -motieven toe op marmer voor vloeren,
wanden en tafels, wat zorgt voor een frisse look
en ook toepasbaar is op tafels. Travertin maakt
ook een opmars en past dankzij zijn neutrale
kleur bij bijna alles.
ATELIER ZANELLATO/BORTOTTO, MAE ENGELGEER EN
DAVID/NICOLAS VOOR DEL SAVIO 1910.

EH I 1 20

Veel merken werken in hun nieuwe collecties met
een sober kleurenpalet. Dat ingetogen tinten ook
gewaagd en bijna futuristisch kunnen zijn, bewijst deze
inspiratiebox op de Vitra Campus in Weil am Rhein.
Het ontwerp van Gonzales Haase voor Vitra was
oorspronkelijk bedoeld als installatie in Milaan. Let ook
op de stoel, een mix tussen een luxe loungechair en een
schommelstoel, en wat ons betreft een van de stoelen
van het jaar. De zitting hangt aan drie kabels die aan een
stalen frame bevestigd zijn, wat een schommelbeweging in alle richtingen mogelijk maakt.
CITIZEN LOUNGE CHAIR VAN KONSTANTIN GRCIC VOOR VITRA.

