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DESIGN

Fernando
en
Ilurnhertrr
Campana
2010 staat bij de Braziliaanse
broers Campana in het teken
van barok. Hun spectacularr-
ste werk is, zoals in het verre-

den, verkrijgbaar van de Itali-
aanse fabrikant Edra. Hun
Barbarians-collectie bestaat
uit nieuwe ontwerpen plus
enkele herziene versies van
bestaande meubelen. mer als

hoogtepunten : de Cabana,
een kast als een Tahitiaans
strorokje. Voor Nodus ont-
wierpen de Campana's twee
tapi,iten. Sio Paulo is driedi-
mensionaal en bijna architec-
turaal van eFFect: Circus is

rond en redeiijk kitscherig -
een van hennep gemaakt veld
waarop een groep poPPen
languit ligt te siapen (gelimr-

teerde oplage van tien exem-
plaren).

TM
:..,,,,.t,,,t...,:y":t;,';:;t;,,

Axor Bourou[[ec.
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Bonan en Brwan
Bouroullee
De Bouroullecs blijven de belangrijkste, meest eigenzinnige
designers van het moment. Dit jaar pakken ze hoofdzake-
lijk uit met vertrouwelijke, kleine projecten. Established &
Sons, het Britse merk, presenteerde in Milaan hun
Lighthouse, een lamp,r".r Mrrr"noglas, marmer en alumr-
nium, in gelimiteerde oplage uitgebracht met glasspecialist
Venini. De Franse broers./etren ook hun samenwerking
verder met de Parijse galerie Kreo. Hoogrepunren: de Lia-
nes (een reeks lampen ìn glasvezel, rubber en Corian) ; de

Roches (matzwane sheluing units), en de Conque (een

mysterieuze, glanzend zwarte wandlamp). Eveneens voor
gefortuneerde verzamelaars: de kleine lampencollectie
Lampalumina, uitgevoerd in Ceramica alumina, eenhoog-
technologisch keramiekmateriaal (voor het merk Bitossi).
Minder exclusief zijn wee tafels voor Magis: de tafel Ba-
guettes (op chopsticb-magere poten), en het bistrotafeltje
Central - een revisie van een klassieker, in de traditie van

Jasper Morrison. En dan zouden we nog bijna het grootste
Bouroullec-project van het jaar vergeten: een volledige bad-
kamerserie, de Axor Bouroullec.

Cabana.

principale
Rettangolo




