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INTERIEUR 2OIO PREVIEW

DIT IS BELGISCH, EN NIEUW
De Biénnale Interieur is een internationaal gebeuren, maar
ook aan Belgisch design onlbreekt het niet. Actief Wonen
sprokkeìde de nieuwigheden en primeurs bil elkaar van
merken en ontwerpers uit eigen land. Een overzicht.

IN PRIMEUR
SÌnds een jaar Ìs Alain Berteau art director bij Feld en dat
werpt zo ziin vruchten al Op de Feld stand kan je nagel-

nieuwe ontwerpen van o.a. Bram Boo en MichaétBihain
spotten, en Berteau zelfvulde de collectie aan mettwee
nÌeuwigheden. De barkruk "Slim" is een ingenieus systeem

waarbij de hefboom om de hoogte te verstellen haast
onzichtbaar werd gelntegreerd onder de voetsteun foto
2). En het modulaire rek " SlJ" kan je in een mum van tijd en

zonder gereedschap zelf in elkaarsteken (foto 1).

Info: www.f€td.be

ft
L.

JrJ
a

belg ilude

r1'l 'ftl

,ftl

Lichtvoor de storm
Tradewinds, gekend om zijn kwali
teitsvolle geb ru iksvoorwe rpen voo T

bulten, pakt uit met drie nieuwe pro

ducten: een coolbox (die ook als bij-
zettafel nietzou misstaan), een hefkar

voor zware houtblokken (of bagage)
en de strakke en draagbare storm-
lamp "l\4oon 5oon" (met herlaadbare

batterij goed voor 18 uur licht).
Info: www.trade-winds.be

KUNST OF VLOERBEKLEDING?
Mark Deweer, gaLerieuitbater en producent van tapiiten,
nodigde kunstenaars uit binnen en buitenland uit om een

tapijt te ontwerpen. Het resultaat is een gevarieerde coLlectie

die wordt gepresenteerd tijdens de biennale. De kunstenaars

(Tony Cragg, Koen Vanmechelen, Panamarenko, Giinther
Fòrg,...) vertaalden elk hun eìgen stijl naar een origineel
tapijtontwerp. Zo benaderde Jan De Cock zijn bijdrage als

een ruimtelijke constructie (foto links). Nog meer kunstige

tapijten bij het ltaliaanse merk Nodus. Zij pakl<en uit met de

"Palette Rug" va n Soph ie Lachaert (foto rechts). Dit handge-

maakte taoiit bestaat uit zo maar liefst 266 kleu ren d ie een

geweven schilderspalet maximaaI tot leven brengen.
Info: www.dev/eerga LLery.com; www. nod u s rug.it
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