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B
e the first to see the latest. Wees de eerste om het 
nieuwste te zien. Dat was de slogan van de 56e edi-
tie van het Salone del Mobile in Milaan, van 4 tot 9 
april. Dan is het over de koppen lopen natuurlijk. 
Van de grote goeroes van het design tot studenten 
architectuur rukken er uit, en alle epigonen die 
daar tussen schuilen: journalisten, dromers, fla-
neurs, fashionistas, kortom dames en heren van 
alle standen en allooi. Iedereen moest en zou erbij 

zijn. En iedereen was er ook. Vooreerst de exposanten. Met 
meer dan tweeduizend – inclusief de 650 jonge designers van 
minder dan 35 jaar die in de SaloneSatellite hun werk toonden. 
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ALLES IS MOOI IN  
   milaan 
Het moment suprême, het hoogtepunt der climaxen, het festijn  

van de schoonheid, het jajaja. De D-days, letterlijk, de design- 

dagen. Het summum van alles wat er bestaat om alle lelijkheid  

in deze wereld even te vergeten. In de stad der elegantie,  

de stad van la belleza. Mmmmmilano. In het land van  

galanterieën, Italia. Het SALONE DEL MOBILE. Impressies.
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Wie design zegt, zegt olalala. En trends en hypes. Wel, daar 
komt langzaamaan verandering in. Het ging op het Salone del 
Mobile deze keer niet langer over een paar gemediatiseerde 
designers, of erger nog: de kleuren van het seizoen. Hoewel, 
we denken dat turquoise dit jaar wel in de top drie van een 
heleboel creativo’s stond, maar dit terzijde. Want de tijden 
van ‘één seizoen, één kleur’ lijken voorgoed voorbij. Het is te 
zeggen. Vandaag gaat het almaar meer over ‘flexibele’ pro-
ducten. Meubels, interieur- en exterieurstukken die eigenlijk 
bijna op maat worden gemaakt om te voldoen aan de per-
soonlijke wensen van u en ik, let’s say de designconsumen-
ten van het ogenblik. Personalisatie, dat wordt het, dat ís het.  

Iets dat helemaal 
van jezelf is. Denk 
niet: de tandpasta- of face- 
bookglimlach achter uw insta- 
gramfilter waardoor iedereen er  
net hetzelfde uitziet als pakweg een  
Clooney of een Hayek. Nee, denk: perso- 
nalisatie.
Maar vallen er geen echte trends meer te 
spotten, het kind heeft wel een naam nodig. Zo 
sprak men in de straten van Milaan bijvoorbeeld over 
‘contemporary elegance’. ‘Eigentijdse elegantie’, dat is 

iets tussen minima-
lisme en functio-
naliteit, iets tussen 
ambachtelijkheid en 
digitale moderniteit. 
Maar ook die oerde-
gelijke ‘ambachte-
lijkheid’ is als dusda-
nig een hoofdthema 
dat bij vele designers 
en producenten te-

rugkeert. Ronan & Erwan Bouroullec bijvoorbeeld buiten alle 
mogelijkheden van de oude smeedtechniek uit om hun stoel 
uit de Officina-collectie voor Magis een authentieke uitstra-

ling te geven. Het werkt, het gladde van nieuwe dingen is 
er direct af. De korrel van het ijzer geeft direct de nodige 
patine. Konstantin Grcic is een van onze favoriete desig-

ners, maar zijn eenvoudige stoel die hij voor de MC14-
collectie van Mattiazzi in elkaar vijst, is ons iets te glad 
en afgelikt. Lineair en ‘terug naar de essentie van het 
zitten’. Hij zit top maar we zijn niet helemaal overtuigd. 
Nu ja — des goûts et des couleurs, on peut discuter des 
heures.

DESIGN, DIT IS BELGIË
Het is niet omdat vele Belgen ervoor kiezen om te wonen 

in een kopie van iets waarin hun voorouders lang geleden  
hokten, dat Belgen niets van architectuur of design kennen. 

Integendeel, we hebben tal van toparchitecten en en hele  

HET GAAT ALMAAR MEER OVER FLEXIBELE  
PRODUCTEN. STUKKEN DIE BIJNA OP MAAT VAN 

DE PERSOONLIJKE WENSEN VAN DE CONSUMENT.
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resem designers van wereldklasse. In het Palazzo Litta in de 
Corso Magenta bracht Belgium is Design tien creatieve Belgen 
samen onder de titel ‘Belgitude’. De brochure zegt: “Het doel 
is om een tentoonstelling te creëren die inzicht verschaft in het 
creatieve proces tussen twee of meerdere personen, ideeën 
die vanuit niets ontstaan door een mengeling van vriendschap, 
wederzijds vertrouwen, ervaring en veel ‘amore & umore’, dat 
resulteert in een fantastisch eindproduct.” Belgitude gaat over 
het uitwisselen van kennis, samenwerken, dialoog, maar voor-
al om lokale productie en tijd. De tijd van het creëren verloopt 
zowel snel als traag: de productie die in zes maanden rond 
moet zijn en de tragere dimensie die inherent is aan het creë-
ren van duurzame producten. Wat dan net die belgitude is? Een 
poëtische, ironische en surrealistische houding om alles mo-
gelijk te maken. En dat doen ze, ontwerpers en ondernemers 
samen: grenzen verleggen en risico’s nemen. Dat is design.
Ons oog viel op de eenvoud van een klassieker in een nieuw 
kleedje. Jawel. Kewlox. Als er nog geen échte Kewlox-kast in 
uw huis prijkt, hier nog een kleine motivatie. Een icoon uit de 
jaren 50, verafgood door de een, verguisd door de ander. Maar 
een blijver. Ook in de 21e eeuw. Ook op het Salone del Mobile. 
De jonge ontwerper Julien Renault zette bij Kewlox de pet van 
creatief directeur op, en introduceerde transparanten en glas 
in dit gepatenteerde en historische systeem om meubilair zelf 
te monteren. Een modulair meubilair, zonder vijzen en ijzer-
sterk. Eat this Ikea.
Wie troffen we nog in de Belgitude? Muller Van Severen ging 
een verbond aan met Emaillerie Belge, Nathalie Dewez vond 
een gedegen partner in Val Saint Lambert, Atelier Lachaert 

Dhanis ging in zee met kunstgieterij Art Casting en ontwik-
kelde een bankje in brons dat eruit ziet als hout.
Ook in SaloneSatellite. 20 Years of New Creativity, dat jonge 
ontwerpers een plek geeft om zichzelf aan de hele wereld te 
tonen, spotten we een paar Belgen. In zijn jonge jaren pas-
seerde de Brusselaar Xavier Lust ook al langs SaloneSatel-
lite. Andere vandaag gevestigde designwaardes die hier aan 
de wieg van hun carrière stonden, waren onder andere Quinze 
& Milan, Charlotte Lancelot en Marina Bautier. Misschien gaat 
het ook die weg op met PEVDP. Wij vielen als een blok voor het 
ontwerp van Pierre-Emanuel Vandeputte. Zijn Paradosso is 
iets als een ‘stastoel’, ‘een rugbed’ of een ‘hangstaketsel’. Het 
is in ieder geval iets dat eruit springt. En waarom niet recht-
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EEN STASTOEL? EEN RUGBED?  
EEN HANGSTAKETSEL? IN IEDER GEVAL  

IS DE PARADOSSO IETS DAT ERUIT SPRINGT.

DE REIZENDE TENTOONSTELLING
De 56e editie van het Salone del Mobile di Milano had vijf tentoonstellingen onder zijn 
paraplu: de Salone Internazionale del Mobile, de International Furnishing Accessories 
Exhibition, Euroluce, Workplace3.0 en SaloneSatellite. Dat design blijft boomen is  
duidelijk. Van 328 exposanten op 12.000 m2 de eerste keer (in 1961), tot nu meer dan 
2.000 producenten en designers op een goede 200.000 m2. Pakweg 300.000 bezoekers  
uit meer dan 165 landen kwamen zich vergapen aan al dat moois. Meer dan  
5.000 journalisten zwermden rond om er hun zegje over te doen. Als u er niet bij kon zijn 
in Milaan: een groot deel van de exposanten gaat op tournee met hun stand en nieuwe 
waren. I Saloni WorldWide Moscow kunt u dit jaar nog bezoeken, van 11 tot 14 oktober. 
Iets later, van 23 tot 25 november strijken ze neer in Shanghai.

Hierboven.  
De Paradosso van 
Pierre-Emmanuel 

Vandeputte.  
Rechts.  

De Kewlox-kast 
volgens Julien 

Renault.  
Rechts bovenaan.  

Uit de Offina- 
collectie voor Magis.
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opstaand slapen? Tegenwoordig wordt er trouwens niet meer 
echt gezeten aan een werktafel. Dus een halfzetel om wat te-
gen te leunen. Het is nog een proefmodel maar de maquette, 
een twee meter hoge zelfdragende structuur uit buisvormig 
staal, met een rugleuning in natuurleder, had wel wat. Ge-
woon omdat we zoiets nog nooit gezien hadden.

KLEINER WONEN IS DE TREND
De zomer mag dan nog niet in het land zijn, hij komt eraan. In 
Milaan zaten de temperaturen al hoger dan in dit vlakke land, 
en halt houden bij de dames en heren van Extremis is altijd de 
moeite waard. Dit merk van het betere buitenmeubilair stelde 
in hal 16 hun nieuwste zogenaamde ‘Tools for Togetherness’ 
voor. Zoals de picknicktafel Virus. Designer Dirk Wynants ont-
wierp met een identiek zitframe verschillende versies voor 
twee tot vijf personen,in maar liefst zeven kleuren. Met dit 
design speelt Extremis in op de trend van het kleiner wonen – 
jawel, dus toch een trend. Met Virus kunnen ook de urbanen 
en metropoolbewoners genieten van een mooie en praktische 
picknicktafel op hun dakterras.
Daarnaast stelde Extremis in Milaan ook de Sol+Luna voor. 
Konden ze niet kiezen, wilden ze niet kiezen? We hebben er het 
raden naar, feit is dat u dit bed/zetel 24 u. op 24 kunt gebrui-
ken, enerzijds als zonnebed, anderzijds als sofa. Twee voor  
de prijs van één. En om aan ieders grillen en wensen te vol-

doen, is deze zetel/bed beschikbaar in twee stijlen: 
de Australis-versie is strak en architecturaal. Borea- 
lis heeft dan weer iets meer een organische look.
En als u de dingen nog zonniger wil bekijken, dan 
hebben ze bij Extremis nog een extraatje in petto. 

De designklassieker Picnik viert dit jaar namelijk zijn 15e ver-
jaardag. Daarom konden wij ons in Milaan vlijen in een gouden  
special edition. En daar hebben we dadelijk op geklonken. Heer-
lijk hoe je op elke Extremis-stand gewoon een Belgisch bier 
kunt drinken, het Extremis-bier. De nieuwe Saison Tremist.  
Salute! Op Milaan en alles wat mooi is! n

www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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SCHOONHEID SCOORT
Uit de laatste data van het FederlegnoArredo Study Centre blijkt dat de meubelsector, en 
meer bepaald de Italiaanse export, blijven groeien. Tussen januari en december 2016 ging 
dat over meer dan 8,8 miljard euro (1,2% meer dan in 2015) met groeipieken in Frankrijk 
(+4.9%), de VS (+8.8%), Spanje (+8.5%) en China (+21.9%).
De tentoonstelling Euroluce was en is altijd een interessante plek voor de verlichtingssector 
om zich te laten zien en de zakelijke internationale relaties te bevorderen. Ook hier vertolkt 
de Italiaanse verlichtingsindustrie een dominante rol. In 2016 consolideerden de Italiaanse 
bedrijven hun aanwezigheid in de belangrijkste markten, en trokken ze hun omzet naar 
meer dan 1,64 miljard euro, dankzij de zakelijke betrekkingen met de Verenigde Arabische 
Emiraten (+ 37%), Zwitserland (+ 10,4%) en België (8,2 %).
De expo Workplace3.0 is dan weer een uitstekend lanceerplatform voor de kantoor-
meubelensector. Voor Italiaanse bedrijven is Frankrijk daar het grootste exportland met 
een waarde van meer dan 90 miljoen euro (+ 2,9% t. o. v. 2015). Maar in 2016 haalden de 
Italianen ook briljante resultaten in het Verenigd Koninkrijk en in de VS, met respectievelijk 
een stijging van 29,4% en 42,8%.

EIGENTIJDSE ELEGANTIE IS IETS 
TUSSEN MINIMALISME EN  
FUNCTIONALITEIT, TUSSEN  

AMBACHTELIJKHEID EN DIGITALE 
MODERNITEIT.

Links. Virus,  
de picknicktafel 

van Dirk Wynants.  
Hierboven.  

Belgisch bier op de 
stand van Extremis.


