Stylinggeheimen

Achtergrondbeeld: Graham & Brown

Dit is alweer het derde boek van stylinggoeroe Marijke
Schippers. In dit boek geeft zij haar geheimen prijs hoe je een
interieur leuker en mooier kunt maken op een betaalbare manier.
Haar tips en voorbeelden zijn een bron van inspiratie en laten
zien dat een nieuw interieur beslist geen fortuin hoeft te
kosten. ISBN: 9789021546421 www.kosmosuitgevers.nl
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Weelderige
wanden

Joost Govers

Je zou het in eerste instantie niet direct zeggen, maar deze vazen zijn toch
echt gemaakt van algen. Eerst worden de algen vochtig gemaakt en vervolgens
worden de verschillende stukken met de hand aan elkaar genaaid. Dit maakt
elke object uniek qua vorm en kleur. De vazen zijn zowel puur (dof) als met
acrylhars (glimmend) verkrijgbaar. mandyvanelzen@hotmail.com

Zeg het met
bloemen
Mocht je dit voorjaar met het plan
rondlopen om de huis-of slaapkamer
opnieuw te willen behangen, denk
dan eens aan Zoubida Tulkens.
Zij heeft met haar project ‘Rosae’
iets unieks bedacht voor aan de
wand. Tulkens vond het zonde dat
veel bloemboeketten vroegtijdig
werden weggegooid en kwam met het idee voor behang van
gladgestreken rozenblaadjes. Ze verzamelde afgekeurde rozen
uit de bloemindustrie, plukte de blaadjes en streek ze stuk
voor stuk glad met behulp van een strijkijzer. Daarna plakte
ze de blaadjes met een natuurlijke lijm op een speciaal stuk
behangpapier. Dit maakt van elk vel een klein kunstwerkje.
www.zoubidatulkens.com

Exotisch licht

Vurig duo

Bij het woord ‘Tropique’ denk je aan blauwe
wateren en witte stranden. Helaas is dat niet
voor iedereen binnen handbereik. Met de lampen
van Duran, die de exotische naam ‘Tropique’
dragen, waan je je met één druk op de lichtknop
in exotische oorden. De lampenset wordt
verkocht in drie hoogtes: 107, 144 en 182 cm
zonder de lampenkap. www.duran.nl

Fou de Feu betekent gek op vuur. Niet
gek bedacht als naam voor een atelier
waar keramisch vormgeefster Veerle
van Overloop haar kunsten vertoont.
De naam staat ook voor haar passie
voor het vak. Unspoken Words is de
naam van dit setje, bestaande uit
twee mokken op een schoteltje. De
korte zinnen op de onderkant laten
een afdruk op het tafelkleed achter
na een lange avond rond de tafel.
www.foudefeu.com

Hanging basket
Nieuwzeelander David Trubridge ontwierp deze aparte wieg
met de toepasselijke naam ‘Cradle’. Net als zijn eerdere
designs, de lichtobjecten ‘The Three Baskets’, is dit
object gemaakt van bamboe triplex en plastic klemmen en
moet aan het plafond worden opgehangen. Heerlijk om lekker
in weg te dromen, terwijl je al wiegend nadenkt over alle
mooie voorjaarsdagen die voor de deur staan.
www.davidtrubridge.com
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Inspiratieplaza

Biologische vaas
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De Nederlandse ontwerpster Charity
van der Meer studeerde af aan de
Nottingham Trent school of art &
design. Daar leerde ze de kneepjes
van het vak op het gebied van
textiele kunstvormen. Al haar
collecties zijn handgemaakt met
natuurlijke materialen zoals wol,
zijde en linnen. Mooi voor aan de
muur als bijzonder kunstobject.
www.sharit.net

Whispering Waters
Galerie Torch maakt een frisse start in het
nieuwe jaar met de tentoonstelling Whispering
Waters, een solo tentoonstelling van de
Nederlandse kunstenares Danielle Kwaaitaal.
Deze veelbesproken serie was in het voorjaar
van 2009 te zien tijdens de gelijknamige
tentoonstelling in het Groninger Museum en
is via Keulen en Parijs weer even terug in
Amsterdam. In Torch Gallery worden de werken
uit Whispering Waters vergezeld van recente
studies, waarmee Kwaaitaal een tipje van de
sluier oplicht over haar nieuwste serie in
wording; Studies of Faling Angels.
De tentoonstelling loopt tot 27 februari.
www.torchgallery.com
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