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frica 
inspired
Die vormen, die kleuren en 
dessins. Als wat je van ver haalt 
lekker is, is dit echt om te smullen. 
— samenstelling michèle mathijssen

1 Karpet Swiss Mask (limited edition), Christoph Hefti, 
via galerie Maniera, Brussel (p.o.a.). 2 Kussens, Elle La  
(v.a. € 115). 3 Lamp Bolgatanga van o.a. petflessen en 
natuurlijke vezels, Alvara Catalan de Ocon via ACDO  
(€ 2100). 4 Stoel Teardrop, Adam Birch via Southern 
Guild (p.o.a.). 5 XL kussen in de vorm van een hand, 
220x120cm Wiener Times (€ 784). 6 Vaas Clay via 
Couleur Locale (€ 89). 7 Behang Lustro, Cameo-
collectie, Arte (€ 229). 8 Stoel Dunloe Soho Home  
(€ 1435). 9 ‘Stoelen’ van Atang Tshikare via Southern 
Guild (p.o.a.). 10 Behangpaneel (3 x 4 m) Amphora 2, 
Christian Astuguevieille voor Pierre Frey (€ 509).  
11 Masker, Park Pardon (v.a. € 95). 12 Stoelen van 
Vasilica Isacescu voor Zestrea & co/rizom via Adorno 
(p.o.a.). 13 Stoel Snug, Couleur Locale (€ 1472).  
14 Terracotta vaas Damier, Couleur Locale (€ 145).

Een stoel met een verhaal 
De essentie van het Nederlandse meubelmerk 
dBodhi? Ambacht, en een sterke verbinding met 
de natuur. ‘Voor ons is de natuur niet alleen mooi, 
het is de oorsprong van alles en de bron van onze 
inspiratie,’ aldus de drijvende krachten achter 
dBodhi, opgericht in 2007 met als missie van oude 
materialen nieuwe meubels vol leven te maken. 
‘We zoeken altijd naar een harmonie tussen cultuur 
en natuur. Ambacht is voor ons de beste manier om 
beide te eren. We werken met teruggewonnen en 
natuurlijke materialen die volgens oude Javaanse 
traditie met veel handwerk worden vermaakt tot 
unieke stukken van hoge kwaliteit, elk met hun 
eigen verhaal.’

Vogue Living geeft 7x de Caterpillar Chair van dBodhi 
weg, ter waarde van € 329. Kijk om te winnen op  
acties.vogue.nl/wwwf.

De Caterpillar Chair van dBodhi is van natuurlijke 
materialen gemaakt. De handgeweven zitting is van 
de sterke en duurzame abacavezel (abaca lijkt op de 
bananenplant), het houten frame is van gecertificeerd, 
gerecycled teakhout (€ 299).
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