shopping

agenda

Salone del Mob e
17

Verlichting
Buislamp
De speelse, ietwat nalèf uitziende lampen van Muller
Van Severen bestaan nu ook

in een versie voor het Plafond. Bij het Belgische label
Valerie Objects zijn ze verkrijgbaar in drie maten, en
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zowel in koper als in het
zwart.
www.valerie-objects,com

tot 22 april

Milaan
Salone del Mob¡le is en blijft de
belangrijkste designafspraak van
het jaar. Vorig jaar trok de beurs
in de hallen van Rho maar liefst
300.00O bezoekers u¡t 165 landen,
terwijl in de stad meer dan duizend
evenementen plaatsvonden. Ook
voor heef wat Belgen is het de ultieme kans om hun producten voor
te stellen. Zo nemen onder meer
Extrem¡s en Manutti deel aan de
beurs, en pakt Belgium is design
op Salone Satellite uit met jong
talent. ln de stad is het uitkijken
naar de eerste presentatie van het gloednieuwe collectief Brut.
www.salonemilano.¡t
www.beloiumisdes¡on.be

Poème Brut
30 maart tot 2 september
Designmuseum Gent
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Als tegengewicht voor de globatisering en dematerialisatie focust
een groeiende groep designers op
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maakprocessen en materialiteit.
Daarbij tonen ze opnieuw interesse

Vogefperspectief
Met Flow ontwierp Adreas

in ambachten, lokale technieken
en materialen. Kenmerkend voor
deze objecten is hun tactiliteit,
poëzie en de overwegend "brute"
vormentaal.
www.desionmuseumoent,be

Kowalewski een sculpturale

bureaulamp waarin alle onderdelen naadloos in elkaar
overvloeien. Normann
Copenhagen kaapte met de

Home
31

maart tot 24juni

C-mine designcentrum, Genk
Als grafisch vormgever balanceert
Musketon - het alterego van Bert

lamp, die verkrijgbaar is in

Dries - op de grenzen van illustratie,

zwart, wit en donkergroen,
al twee designprijzen weq.

design en kunst. Met zijn eerste
grote expo bouwt Musketon verder

www.nonnanncopenhagen.com
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op Vector City, waarvoor hij huizen
in zijn typische vectorstijl in kaart
bracht. Op de expo krijgen vijftig
Genkse huizen een kleurrijke, humoristische make-over.
www.c-mine.be

Dimmer
Voor het Belgische BuzziSpace ontwierp Alain Gilles
deze BuzzlHat, een speelse
lamp

*aarbij het bovenste

deel gevuld is met akoes-

tisch materiaal en zo ongewenst geluid absorbeert.
Bovendien zijn de onderdelen van de lamp verkrijgbaar

in verschillende kleuren.

Do

it like Droog

nog tot 2i mei
Museum Kranenburgh
Bergen (Nederland)
25 jaar geleden zette het Nederlandse Droog de designwereld op
haar kop. Als reactie tegen het al te gestileerde, minimaf istische
design bracht Droog verschillende ontwerpers samen die uit eenvoudige, alledaagse materialen vaak humor¡stische objecten met een
twist maakten. Veel van die objecten zijn intussen tot designiconen
uitgegroeid en behoren tot de meest prestigieuze museumcollecties.
www.kranenburoh.nl

www.buzzi,space

lk ga Bouwen & Renoveren april 2018
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