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Justin Marr is hoofdontwerper van het jonge Britse stoffenmerk Zinc, dat 
wordt geproduceerd door Romo. Drie jaar terug zag hij de expositie Dior 
Illustrated: René Gruau and the Line of Beauty in Londen en raakte hij  
betoverd door Gruau’s mode-illustraties: ‘Ik was daarvoor nog helemaal 
niet bekend met zijn werk. Ik vind zijn ontwerpen prachtig en wilde graag 
een collectie met een aantal van zijn illustraties maken. Wat ik er zo mooi 
aan vind? De sterke lijnen.’ Zinc Textile lanceert stoffen met illustraties 
van Gruau en stoffen die daarop geïnspireerd zijn, zoals deze elegante en 
kleurrijke creaties. Benieuwd? Woonwalhalla Co van der Horst in Amstel-
veen heeft de primeur van de Runway-collectie voor heel Europa. Stoffen  
vanaf € 139,90 per meter. www.zinctextile.com en www.covanderhorst.nl.
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news

Nieuwe collectie van Zinc Textile

Modische stoffen

Residence spot de nieuwste kleurrijke collecties en ontwerpen



Aan de gezonde kant
Gezond en gevarieerd eten speelt een steeds grotere rol in ons 

leven, of het nu gaat om een uitgebreid viergangendiner met 
vrienden of een snelle hap na het werk en vóór een bezoek aan de 
sportschool. De Italiaanse ontwerpers van Studio Natural helpen 

ons daarbij graag een handje met hun collectie Mediterranea.  
De porseleinen bordjes zijn verschillend van grootte, afgestemd op 
voor-, hoofd- en nagerecht, en geven met hun gekleurde vlakken 

aan hoeveel procent van je bord je met welk ingrediënt mag  
vullen. Zo creëer je vanzelf een gebalanceerde maaltijd. Geel staat 
voor zuivel, groen voor groenten en fuit, olijfgroen voor olijfolie, 
oranje voor pasta en brood, paars voor een glas wijn. Let op: rood 
staat voor tomaat, vlees hoort – net als vis – aan de blauwe kant. 

Prijs op aanvraag. www.studionatural.it

Een erwtje met een hele stapel matrassen erbovenop. Wie het 
peultje dan nog voelt, moet wel een echte prinses zijn. Het 
sprookje van Hans Christian Andersen inspireerde het Milanese 
designbureau Skrivo van Stefan Krivokapic voor de stoel 
Stack. Ook dat koninklijke gevoel? De stoel is verkrijgbaar via  
Contempo Italia vanaf € 568. www.skrivo.com 

Prinses op 
de erwt

Stack Chair van Skrivo

Copper Mirror Series van Amy Hunting en Oscar Narud

Koper, staal en steen. Met deze drie robuuste materialen maken 
ontwerpers Amy Hunting en Oscar Narud hun sculpturale  

spiegels. Het duo woont en werkt in Londen, maar Oscar is zijn 
Noorse roots beslist niet vergeten: ‘De Copper Mirror Series is een 

ode aan Noorwegen, want staal, koper en steen  
zijn heel belangrijk voor de economie  

in mijn vaderland.’ Prijzen op aanvraag. 
www.huntingandnarud.com

noorse spiegels

Meubels van Humberto da Mata

in de wolken
Steeds meer Braziliaanse ontwerpers weten met hun  
vaak sprankelende ontwerpen de Europese markt te 
veroveren. Zo ook de jonge ontwerper Humberto  
da Mata, die met zijn Cloud-collection menig hart  
op de redactie van Residence heeft gestolen. Het bankje, 
de stoel, het tafeltje en voetenbakje zijn gemaakt van 
een gepoedercoat metalen frame met daarop een ‘wolk’ 
van stof. Het bijzondere aan de collectie is de manier 
waarop de stof geweven wordt. Normale weeftechnieken 
houden een rechte lijn aan. Maar Da Mata creëerde  
een onregelmatig pad, waardoor de stof een driedimen-
sienale vorm krijgt, die nog eens benadrukt wordt door 
het streepjespatroon. Helaas zijn de Cloud-meubels  
nog niet in Nederlandse winkels te koop, maar de 
Braziliaanse distributeur Via Manzoni levert ze met 
alle liefde bij u af. Prijzen op aanvraag. 
www.humbertodamata.com en www.viamanzoni.com.br

Kleur op schaal

Glazen schalen van 
Klaar Prims

Dinerbordjes van Studio Natural

Als interior designer verwerkte Klaar Prims veel glazen objecten  
en elementen van glas-in-lood in haar interieurs. Tien jaar geleden 
ging het roer om en besloot de Belgische zich volledig te richten  
op het ontwerpen van haar eigen lijn glazen objecten. Dat wat ze 
ooit deed met volledige interieurs, doet ze nu kleinschalig; gekleurde 
strengen glas verweeft en smelt ze samen tot een geheel. Schalen 
8ung!, ø 42 cm, h 7 cm, prijs op aanvraag. www.klaarprims.be

Hout met 
marmerprint
In de print van het kamerscherm herkent u wellicht de kaften  
van oude boeken. Maar het oppervlak van het hout uit de serie  
Marbelous Wood - Refraction van Snedker Studio is mede geïnspi-
reerd op licht dat breekt wanneer het door een prisma valt. Ook 
geschikt als vloerdelen. Prijs op aanvraag. www.snedkerstudio.dk

Gebroken licht
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Ambachtelijke stoeltjes  
van De Houtsnip

Vakmanschap
In de interieurwereld lopen veel creatieve geesten rond die van 
‘niets’ de mooiste ontwerpen kunnen maken. Het ambachtelijke 
familiebedrijf De Houtsnip maakt prachtige houten vloeren en tafels 
op maat, maar brengt ook oude boerenplavuizen en rustieke wand-
tegels. En nu ook de Tractorstoel. In samenwerking met een smid is 
een onderstel van ambachtelijk smeedwerk vervaardigd met daarop 
een verende zitting in vier vrolijke kleuren. Saillant detail: de veren 
komen uit oude Daf- vrachtwagens. Een originele aanvulling op het 
interieur. Prijs op aanvraag. www.houtsnip.nl

Om op te eten

najaar?

Candy Collection van Zonca

Christian Lacroix voor Designers Guild

Leg ze achter elkaar op de vloer of hang ze aan het plafond en  
de sfeer van de ruimte verandert direct. Deze speelse en veel- 

kleurige lampen komen uit de Candy Collection van het  
Italiaanse ontwerpersduo Doriana en Massimiliano Fuksas voor 

lampenfabrikant Zonca. Prijs op aanvraag via www.zonca.com 

De nieuwe herfstcollectie? Wij wanen ons bij het zien van deze 
nieuwe kussens met vlinders, uitbundige kleuren en vrolijke 

printjes midden in de zomer. Modelabel Christian Lacroix ontwierp 
voor het Engelse Designers Guild de kussens met teksten als ‘I love 

Lacroix’ en ‘I like to live naked, but it’s cold outside’. Heerlijk om 
tegen aan te kruipen op stormachtige avonden.  

Prijs op aanvraag. www.designersguild.com via www.wva.nl

Folkloristisch
De vloerkleden van ontwerper Jan 
Kath; wij zijn er dol op. Ook zijn 
nieuwe lijn From Russia with Love 
mag er zijn. De ontwerpen zijn 
gebaseerd op de traditionele 
(hoofd)doeken van Russische plat-
telandsvrouwen. De Tibetaanse 
wol en de kleurrijke zijde maken 
de kleden nog sprankelender. Prijs 
op aanvraag. www.jan-kath.de

Vloerkleden van Jan Kath 

Christophe Pillet voor Kartell

Kartell is een ontwerper rijker. De Frans-
man Chistophe Pillet heeft een breed 
internationaal oeuvre aan meubels,  
producten, interieurs en gebouwen op 
zijn naam staan. Voor dit Italiaanse  
meubellabel ontwierp hij twee gekleurde  
vazen van polycarbonaat. In een hand-
omdraai zijn de vazen te transformeren in 
een schaal of tafelstuk. De serie draagt de 
naam Shibuya, naar de hippe mode- en 
uitgaanswijk in Tokio. Prijs op aanvraag. 
www.kartell.it via 
www.labordusagenturen.nl

Unieke woonaccessoires

een steentje bijdragen
Vakmanschap en ambacht. Een combinatie die vaak prachtige resultaten 
voortbrengt. Dat geldt zeker voor het werk van de New Yorkse Katherine 

Wildt O’Brien. Ze creëert lampen, tafeltjes en woonaccessoires van on-
der andere kwarts, pyriet, amethist en malachiet, gecombineerd met 

leer, brons, goud en zilver. Deze deurknopjes zijn gemaakt van amethist, 
dat  Wildt O’Brien met de hand bewerkt. Of de stenen nu in brons, zil-

ver, messing of goud gevat zijn, elke deur wordt meteen een blikvanger. 
Voorkeur voor een ander soort steen? Voor deze New Yorkse designer is 

– in overleg – niets te gek. Prijs op aanvraag. 
www.matthewstudiosny.com

Kleurenwaaier
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Baanbrekende app: 
Interaction of Color

Ook voor groentjes

Meester van  
de print

Een gezamelijke liefde voor kleur, prints en texturen 
bracht Matthew Williamson en Osborne & Little 
samen. De eerste collectie van de modeontwerper 
voor het Engelse stoffenhuis heet Eden. De elegante  
behangsels en stoffen dragen onder andere de  
namen Pegasus, Celestrial Dragon en Tyger Tyger. 
Prijzen op aanvraag. www.osborneandlittle.com via 
www.wva.nl 

Matthew Williamson voor Osborne & Little

De Nederlandse ontwerper Marcel Wanders is de man van de grote gebaren. Dat 
bewijst wederom de nieuwe uitvoering van zijn iconische vloerlamp uit de collectie 
Eye Shadow voor het Italiaanse Cappellini. Een eye-catcher die gemaakt lijkt van 
glas-in-lood. De lamp is verkrijgbaar in een gelimiteerde oplage van 33 stuks, ø 75 
cm en h 160 cm. Prijs op aanvraag. www.cappellini.it via www.labordusagenturen.nl

Aandachts-
trekker

Speciale editie van 
Marcel Wanders

Stijlboek voor de happy few

interieurbijbelWie beter dan de New Yorkse dandy, interior 
designer en creatief directeur van Oscar de la 
Renta Home kan de wereld van chic samen-
vatten in een vuistdik boek? Miles Redd 
verklaart de verschijning van The Big Book 
of Chic zelf als volgt: ‘Ik stel me zo voor dat 
als de mensen me later vergeten zijn, dat dit 
boek in een stoffige bibliotheek gevonden 
wordt. Hopelijk herkent diegene in mijn 
werk het stuk plezier dat het leven mij geeft.’ 
Het boek is rijk geïllustreerd met Redds  
persoonlijke, eclectische selectie van  
gesoigneerde interieurs, mensen en plaatsen, 
€ 56,50, www.assouline.com

Het Britse interieurlabel Andrew Martin is in 
zijn 35-jarig bestaan uitgegroeid tot een gere-
nommeerd merk. Het schrijft zelfs een eigen 
Designer of the Year Award uit, waarvoor 
designers uit de hele wereld zich aanmelden. 
Elk jaar verschijnt er aan de hand van dit 
event een fotoboek met daarin alle ingezon-
den projecten. Dit is alweer de 17de Andrew 
Martin Interior Design Review, die wordt 
beschreven als de bijbel voor de interieur-
wereld, € 49,90, www.teneues.com

Visionaire 
architectuur
De Irakees-Britse architect Zaha Hadid heeft 
eigenlijk geen introductie meer nodig. Deze 
powervrouw heeft de afgelopen 35 jaar  
de wereld laten zien wat futuristische archi-
tectuur is en daarmee behoorlijk wat prijzen 
in de wacht gesleept. Deze derde editie van 
The Complete toont meer dan tweehonderd 
projecten van Hadid. Inclusief één van haar 
laatste opdrachten: de Evelyn Grace Academy 
in Londen, winnaar van de Stirling Prijs 2011. 
Met een inleiding van Aaron Betsky. € 31. 
www.thamesandhudson.com

Gelauwerde projecten

inspirerend bladeren
de dagen worden korter, de nachten langer. Tijd 
om je op de bank te nestelen met een mooi boek.

Oeuvre van Zaha Hadid

chic, chiquer, 
chicst

Met de precisie van een Zwitsers uurwerk stelde 
Moreno Gentili Guzzini: Infinite Italian Design 
samen. Hierin staat de ontwikkeling beschreven 
van Guzzini, de Italiaanse firma die is gespeciali-
seerd in keuken- en tafelgerei. Ontwerpen van 
vele toonaangevende designers als Oscar Farinetti 
en Karim Rashid passeren de revue, € 41,50,  
uitgeverij Skira, www.amazon.com

Designcatalogus

100 jaar Guzzini

Met liefde 
Een warm en ‘welcoming’ huis. Dat willen we toch  
allemaal? Designexpert Joan Osofsky begon negen jaar 
geleden haar woonwinkel Hammertown Barn in New 
York. In het boek Love where you live: At Home in the 
Country geeft ze adviezen en toont ze praktische oplos-
singen voor een behaaglijk landelijk interieur. Vanaf 17 
september verkrijgbaar, € 38, www.hammertown.com 

Tips voor thuis van Joan Osofsky
De wereldberoemde Duitse kunstenaar en ontwerper 

Joseph Albers is dan misschien overleden in 1976, 
zijn theorieën zijn anno 2013 nog springlevend.  

Bewijs? De gloednieuwe app Interaction of Color, 
ontwikkeld door de Amerikaanse Yale University. De 
app bevat de complete tekst uit Albers gelijknamige 

boek uit 1963, voorzien van commentaar, interactieve 
voorbeelden en filmpjes. Verder kunt u zelf  

experimenteren met kleuren, uw bevindingen (lees 
kunstwerken) publiceren op sociale media,  

interviews bekijken met bekende designers en  
kunstenaars over kleurgebruik. Ook legt Albers zelf 
zijn theorieën uit. Dat is de 10 euro meer dan waard,  

vinden wij. Het enige minpuntje: de app is op dit  
moment alleen nog maar beschikbaar voor tablet. 

www.yalepress.yale.edu
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