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Dit jaar mogen we met de feestdagen  
helemaal over de top. Meters glanzende 

zijde, overdadige tafeldecoraties en 
flonkerend kristal als lichtpuntjes in 
economisch weerbarstige tijden. De 

serviesmakers van Wedgwood spelen 
perfect in op deze trend. Hun collectie 

wordt steeds uitgebreider. En, zo  
mogelijk, nog meer oogverblindend. 

Van imposante kandelaars tot  
decoratieve glazen, ontworpen door 

modegrootheden als Jasper Conran en  
Vera Wang. www.wedgwood.co.uk

Feest met Wedgwood

Uitbundig

Residence  
spot de  
nieuwste  
collecties & 
ontwerpen
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Weerbarstige stof
Brad Ascalon presenteerde in 2012 de installatie ‘The Dream’, een kunstwerk dat de vervlogen 

American Dream verbeeldt. Nu hij heeft hij in samenwerking met het Italiaanse  
stoffenmerk Dedar een vervolgproject gemaakt: ‘De-Evolution’, met een stoel die langzaam lijkt 
te smelten of te vergaan. Ondertussen blijft de stof perfect op zijn plek zitten. Ascalon gebruikte 

de nieuwe stoffenlijn Amoire Libre en wil met deze productie aantonen dat, ondanks dat de 
American Dream vervlogen lijkt, juist barsten en oneffenheden ook prachtig kunnen zijn. 

  www.bradascalon.com, Dedar via www.diez.nl

Nieuwe collectie DK Home

Goed groen
Het Nederlandse label DK Home maakt 
veel gebruik van natuurlijke materialen.  
Zo ook in de nieuwe collectie, die werd  
dit najaar gepresenteerd op de beurs  
Maison & Objet in Parijs. In de nieuwe lijn 
zien we onder andere versteend hout, 
hoorn, perkament en het kristal seleniet. 
De meubels en accessoires worden ver-
vaardigd door de bekwame vaklieden van 
DK Home. Zij beheersen bijvoorbeeld ook 
het inleggen van eierschaal, een eeuwen-
oude techniek uit China. www.dkhome.com 

Lex Pott kleurt metaal 

Transformatie
De 28-jarige Nederlandse ontwerper Lex Pott is gefasci-
neerd door materialen. Vooral in onbewerkte vorm. Maar 
dat levert ook beperkingen op. ‘Want kleur aanbrengen 
is dan automatisch taboe. En dat wilde ik eigenlijk wel,’ 
vertelt de jonge designer. ‘Maar op een logische manier, 
zodat het iets betekent.’ Hij ontdekte dat metalen in twee 
vormen bestaan. Een geoxideerde, ongecontroleerde 
vorm en de opgepoetste, gecultiveerde vorm. ‘Juist dat 
contrast vind ik interessant.’ Pott gebruikt aluminium, 
staal, koper en messing en geeft ze hun natuurlijke 
‘huid’ terug. Zo ontstaan zes kleuren. ‘Koper en messing 
kunnen oxideren in twee kleuren.’ Zijn True Colours 
vazen zijn het ultieme ontwerp waarin de twee werelden  
samenkomen. Zo simpel, zo intelligent. www.lexpott.nl

satijnzacht
Wat is er fijner na een koude, donkere winterdag dan in uw eigen warme bed te 
kruipen? De kleurrijke dekbedovertrekset Circus van Vandyck is gemaakt van ka-
toensatijn en daardoor heerlijk zacht en soepel. Een expressief design met verschil-
lende prints tegen een frisse blauwe of framboosrode ondergrond. Vanaf € 79,95 
voor de eenpersoonsset. Aan het voeteneind ligt de gevulde sprei Home, verkrijg-
baar in antraciet, wit, raspberry en ocean blue, in twee afmetingen, vanaf € 89,95. 
www.vandyckshop.nl

Beddengoed van Vandyck

De jonge ontwerpers Ralph Nauta en Lonneke Gordijn van Studio 
Drift schitterden in oktober met hun nieuwe collectie lampen Nola  
op de Dutch Design Week in Eindhoven. De veelkleurige, glazen  
Nola-creaties laten zien dat LED-lampen wel degelijk sfeervol kunnen 
zijn. Verkrijgbaar in vier maten, vanaf € 315 via www.buhtiq31.com.

shining stars
Studio Drift op de Dutch Design Week

Brad Ascalon voor Dedar
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Kast Thor van Balder & Balder

De Amsterdamse familie Balder houdt van  
interieur. Ieder gezinslid op zijn eigen  

manier. Vader Johan is meubelmaker, oudste 
dochter Marjolein studeerde industrieel  

ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft 
en dochter Charlotte werkt bij Residence als  
redacteur. De drie hebben nu hun krachten  

gebundeld en het interieurlabel Balder&Balder 
opgericht. De kast Thor is hun eerste ontwerp, 
hier te zien in de eikenhouten uitvoering. Het 

frame en de legplanken zijn verkrijgbaar in ver-
schillende kleuren. Vanaf € 879.  

www.balderbalder.nl

creatieve familie

Geestige set van Kacper Hamilton 

Cheers!
Engelsen hechten aan tradities. Zo wordt na  
afloop van een chic diner port geserveerd. Tradi-
tiegetrouw schenkt een gast een glas port in voor 
de persoon rechts van hem. De decanter mag pas 
doorgegeven worden aan de persoon links,  
wanneer het ingeschonken glas leeg is. Als  
iemand dit vergeet, wordt de volgende vraag 
gesteld: ‘Weet je wie de bisschop van Norwich 
is?’ Dit is een verwijzing naar de vroegere  
bisschop die vaak vergat de geliefde drank door 
te geven. De Engelse ontwerper Kacper Hamil-
ton is dol op tradities. Zijn collectie Bishop of 
Norwich bestaat uit een ebbenhouten dienblad 
met zes portglazen en een decanter met messing 
voet. Hamilton’s grap is dat de glazen en de de-
canter niet zelf-standig kunnen staan en het blad 
dus altijd in zijn geheel voor iemand op tafel 
staat. Zo vergeet u nooit de port door te geven. 
Prijs op aanvraag. www.kacperhamilton.com

Luxe (pleister)laagje
Sculpturen van Kathy Dalwood

Guscio van Flexform

Sculpturen gemaakt van alledaagse, goedkope materialen, zoals bierblikjes en plastic bekers. Kunstenaar 
en designer Kathy Dalwood toont dat een laag pleisterwerk dagelijks gebruiksgoed een luxe uitstraling 
kan geven. In de Londense showroom van Designers Guild stond een lange tijd een tafel vol met servie-
zen, bustes en boeketten van haar hand. Nu zijn deze objecten afzonderlijk te koop. Vanaf € 224 via  
www.kathydalwood.com

In 2012 lanceerde het Italiaanse designmerk Flexform meubelcollectie Guscio, ontworpen door Antonio Citterio (1950). Daaraan voegde 
Citterio nu deze extra grote en licht gebogen bank toe. De gerenommeerde Milanese architect en ontwerper – die ook werkt voor merken 

als B&B Italia, Flos, Vitra en Iittala – laat met dit ontwerp zien dat hij anno 2014 nog steeds weet wat elegant is.  
Prijs op aanvraag. www.flexform.it via www.johanbeentjes.nl   

deens droombehang
Het behang van het Deense label Tapet Cafe siert 
oude kasteelmuren, maar ook de wanden van hippe 
cocktailbars. In Denemarken is het merk al langere 
tijd geliefd; het mag zich zelfs leverancier van het 
Deense hof noemen. Wij ontdekten het merk op  
de beurs Decorex in Londen en werden meteen  
aangestoken door de bevlogenheid van ontwerper 
Helene Blanche. Haar handbeschilderde behang  
Harlequin is prachtig in de woonkamer, maar ook  
in de keuken of badkamer, € 127 per rol.
www.tapet-cafe.dk

Gespot in Londen: Tapet Cafe 

Glazen creaties van LSA

Feest op tafel
Een feestelijke tafel is niet af zonder een  
bijzonder servies. Bent u nog op zoek? Tip: het 
Engelse merk LSA. Het maakt de mooiste creaties 
van glas en porselein. De champagneglazen,  
cocktailglazen en theelichthouders uit de nieuw-
ste collectie Garbo zijn met de hand voorzien van 
gouden accenten. Ze worden geleverd in een 
mooie geschenkdoosdie zó onder de boom kan. 
Vanaf € 32. www.lsa-international.com

italiaanse elegantie

Foto: LSA International
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The Hidden Chairs  
van Ibride

Zit-vlak

De Brabantse bloemkunstenaars van Oogenlust zijn verhuisd. Na dertien jaar hebben 
Marcel en Monique van Dijk afscheid genomen van hun showroom in Veldhoven. Ze zijn 
nu een aantal kilometers verderop te vinden, in Eersel. Hun nieuwe thuis is een riant 
pand dat ze speciaal lieten bouwen in een natuurgebied. Het werd toepasselijk tot Domein  
Oogenlust omgedoopt. Hier lopen natuur en cultuur naadloos in elkaar over. De trotse 
eigenaren: ‘Het was tijd voor een nieuwe uitdaging, we slaan de bladzijde om, op naar een 
nieuw hoofdstuk.’ Het nieuwe totaalconcept omvat onder meer een beeldentuin, exposi-
tieruimte en kookstudio. ‘Maar groen en bloemen blijven de basisingrediënten.’ www.
oogenlust.com

Meer dan bloemen
Het nieuwe imperium van Oogenlust

Grachtenhuizen

nieuw levenWel eens ’s avonds langs de 
grachtenhuizen van Amsterdam 
gewandeld? Heeft u dan ook zo 
de neiging om even naar binnen 
te gluren? De interieurs zijn vaak 
adembenemend en imponerend. 
Dat gluren hoeft niet meer, want 
er is nu het fotoboek Grachten-
huizen van Arjan Bronkhorst. In 
meer dan 400 pagina’s gaan de 
deuren van de particuliere stads-
paleizen voor u open, € 49,50. 
www.arjanbronkhorst.com

Graeme Brooker, hoofd van de School of 
Fashion and Interiors aan de universiteit van 
Middlesex, verzamelde 52 herbestemmings-
projecten vanaf 1900 tot heden. Elk van deze 
52 panden met een nieuwe bestemming 
wordt uitgebreid belicht − van binnen en 
buiten − aan de hand van foto’s en schetsen. 
Daarnaast gaat Brooker in Key interiors 
since 1900 in op het cultuurhistorisch be-
lang en de betekenis van het ‘hergebruiken’ 
van oude panden. www.laurenceking.com 

De Nieuw-Zeelandse interior designer  
Sandra Nunnerley heeft wereldwijd al heel 
wat exclusieve woningen van binnen gezien, 
én ingericht. Ze runt een succesvol bedrijf 
in New York en vond het tijd om haar visie 
op interieur met de wereld te delen. Daar-
naast is het fijn wegdromen bij alle high-
end interieurs in haar fotoboek Interiors, 
€ 55. www.powerhousebooks.com

52 Herbestemmingen

Inspirerende cadeaus
een feest om te geven én om te krijgen, deze nieuwe 
boeken op het gebied van interieur en design.

Binnenkijken

Porseleinlabel Royal Copenhagen geeft ter 
ere van zijn vijftigste verjaardag een boek 
uit. De publicatie Christmas tables staat 
volledig in het teken van mooi gedekte 
kersttafels. De 220 pagina tellende inspira-
tiebijbel geeft een fascinerende kijk op de 
kunst van het vervaardigen en presenteren 
van porselein, € 49,90. www.teneues.com

Kersttafels van  
Royal Copenhagen

Mooi gedekt

dat werd tijd
‘Time to make a book’, vond de levende designlegende 
Patricia Urquiola. Ze is een van de meest bekende 
ontwerpers van deze tijd, met ontwerpen voor merken 
als Moroso, B&B Italia, Bisazza, Alessi, Driade en Flos 
in haar portfolio. Om nog niet te spreken over haar 
smaakvolle interieurs en oog voor architectuur. Time 
to make a book geeft een overzicht van haar indruk-
wekkende oeuvre, € 60. www.rizzoliusa.com

Designdiva Patricia Urquiola

Vanuit sommige hoeken lijkt de zitting van stoel 
Hidden Shaker vreemd schuin af te lopen, maar dat 

is puur gezichtsbedrog. Een knap staaltje 
van de Parijse designstudio Ibride. Duizelt het u? 
Kijk op www.dezeen.com/the-hidden-chairs-by-

ibride/ voor een verhelderend filmpje.  
Stoel Hidden Shaker, € 2300 via www.ibride.fr  

Kunstzinnig behang
De Amsterdamse kunstenaar en ontwerper  
Mariska Meijers en het Nederlandse label Origin 
hebben samen een nieuwe collectie behang  
ontwikkeld. Meijers staat bekend om haar  
levendige kleuren en patronen en haar hand- 
geschilderde ontwerpen. Geometrische, gebloemde 
en Ikat-patronen combineert ze moeiteloos. De 
collectie is geheel in Nederland gemaakt, maar 
heeft wel degelijk internationale allure.  
www.originlife.nl en www.mariskameijers.com

Mariska Meijers voor Origin
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ideeën uit new York
Interior designer Sandra Nunnerley
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