
REPORTTrend
Trendwatcher Monique van der Reijden spot de laatste 
tendensen die te ontwaren zijn in kunst, productdesign  
en interieur. Onweerstaanbaar om naar te kijken én om 
aan te raken: deze machtig mooie gangmakers geven  
je interieur een wilde, artistieke allure. En dat in een 
monochrome, naturelle sfeer, want: tijdloos, chic en zen.
productie Monique van der Reijden en Yvette van Caldenborgh

ER WAS EENS... 
Bij galerie Objects With Narratives draait de 
selectie van kunst en design om  storytelling, 
om er een diepere band mee te krijgen. 
Je bezit dan ook een verhaal in plaats van 
alleen een fysiek object. Die emotionele 
waarde verbindt en er is geen weg terug: 
je wilt het voor altijd. De harige versie van 
poef Atlas van Pietro Franceschini is niet zo 
moeilijk om van te houden. Een showstopper 
tijdens de Collectible Fair in Brussel.
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Yeti alert
Bank Yeti van Numo doet z’n naam 
eer aan: de dikke vacht en het  
opgeblazen volume doen denken 
aan een schattige verschijning van 
de mythische verschrikkelijke sneeuw-
man uit de Himalaya. De crèmekleur 
van het langharige lama-nepbont 
combineert mooi met lichtgekleurd 
eikenhout, travertin en zandkleurig 
leemstuc voor een monochrome, 
trendy sfeer.

Goede 
combinatie
De vazen van Karen Gayle Tinney 
bestaan altijd uit twee materialen, 
namelijk keramiek en draad, voor 
een mooie balans van structuur en 
volledigheid. De synergie die ontstaat 
als je meerdere objecten combineert is 
krachtig, waardoor een ceremonieel 
stilleven ontstaat.

Woest mooi 
De handgemaakte sculptuur Wetland 2 van Estudio 
Rafael Freyre is geweven van verschillende soorten riet. 
Nu de behoefte aan tactiliteit in het interieur toeneemt, 
zijn kunstkleden aan de wand een rage aan het worden. 
Met dikke structuren, uitsteeksels en harige optieken voor 
een woeste verwijzing naar de natuur.
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EVEN 
KNUFFELEN 
Er is niemand die deze 
spiegel niet aanraakt.  
De zachte, langharige om-
lijsting is om instant blij van te 
worden. In het wit is spiegel 
Pretty Please van Homework 
als een volwassen knuffel 
die de avant-gardesfeer 
verhoogt.

Niet zomaar een kast
Designer Fernando Laposse werkt samen met 
inheemse gemeenschappen in zijn geboorteland 
Mexico om werkgelegenheid te creëren en het 
bewustzijn te vergroten over de uitdagingen 
waarmee de oorspronkelijke bewoners worden 
geconfronteerd. Zijn projecten gaan over 
duurzaamheid, het verlies van biodiversiteit, het 
uiteenvallen van gemeenschappen, migratie en 
de negatieve effecten van de wereldhandel op 
de lokale landbouw en voedselcultuur. Zijn Agave 
Cabinet is gemaakt van sisal, berken multiplex en 
gedroogd Canadees esdoornblad. Het is te zien 
bij galerie Friedman Benda in New York.

Wat een koning
De expressieve ontwerpstijl van 
Marcantonio herken je meteen in deze 
Gorilla Chair voor Scarlet Splendour.  
De fauteuil is handgemaakt met zwart-
leren franjes, die de vacht vormen.

MEESLEPEND 
Ontwerper Paolo Ferrari werkte samen met textielkunstenaar Hiroko Takeda bij deze   hand-
geweven stoel voor galerie Twentieth in Los Angeles. De AME Natural Lounge heeft een rug-
leuning van natuurlijke vezels die op de vloer gedrapeerd zijn. Het ontwerp is geïnspireerd 
op de mino, een traditionele Japanse regenjas van stro. De twee designers wilden materiaal 
op een expressieve manier verkennen in plaats van zich te richten op ergonomie en vorm.
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  TREND   U P D A T E


