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Sinds 2008 wordt de jonge generatie van 
Belgische designers gesteund in het kader 
van de Salone Satellite, het paviljoen van 
de meubelbeurs dat gewijd is aan opkomend 
talent jonger dan 35 jaar. Sinds 2011 gebeurt 
dit onder onder de noemer van Belgium is 
Design. In 10 jaar tijd hebben niet minder 
dan 76 ontwerpers hun creativiteit kunnen 
tonen dankzij deze collectieve aanwezigheid.

Wallonie-Bruxelles Design Mode was 
aanvankelijk de enige instelling die een 
groepsstand op de Satellite organiseerde, 
maar werd in 2018 en 2020 vervoegd door 
Flanders DC, om zo jong designtalent te 
promoten. De context van de pandemie 
heeft de organisatoren van de show er 
helaas toe gedwongen twee opeenvolgende 
edities te annuleren, waardoor de nieuwe 
generatie eens te meer gedwongen werd 
geduld te oefenen om van deze springplank 
in hun carrière te kunnen profiteren.

Om de jonge ontwerpers te steunen in deze 
moeilijke maanden, organiseert Belgium is 
Design een editie van onze SaloneSatellite, 
maar buiten de beursgebouwen. Om diverse 
redenen konden niet alle ontwerpers aan 
dit project deelnemen, maar de editie van 
april 2022 met hen is al in voorbereiding. 
Zes van de door de internationale jury 
van de tentoonstelling geselecteerde 
studio's en ontwerpers hebben gekozen 

om deel te nemen aan de tentoonstelling 
“De nieuwe Belgen - SaloneSatellite extra 
muros”. We keren terug naar de ruimte die 
ons in 2019 verwelkomde voor “Generous 
Nature” in Opificio 31 in de Zona Tortona.

De voor de Salone Satellite 2021 
geselecteerden .Lias (Elias van Orshaegen), 
De Angelis Design, Fractall (Arne Desmet) 
en Studio PART, alsook Daan De Wit 
Design Studio, reeds geselecteerd in 2020, 
stellen voor de allereerste keer tentoon in 
Milaan. Zij worden vergezeld door Olivier 
Vitry voor Claisse Architectures, wiens 
projecten al de aandacht van professionals 
wisten te trekken tijdens een eerste 
deelname aan de beurs in 2019.
Meubels, objecten, verlichting, 
opbergsystemen,… De projecten laten 
diverse en geëngageerde benaderingen zien. 

Dit initiatief maakt deel uit van een 
grotere operatie met de film “The Object 
becomes” die op de Fuorisalone wordt 
voorgesteld en de Belgian Design Map die 
alle Belgische initiatieven in Milaan tijdens 
de designweek samenbrengt. Opificio 31 
zal ook een ontmoetingsplaats zijn voor 
de Belgen die in Milaan aanwezig zijn. 
Alle informatie staat op onze toekomstige 
nieuwe website van Belgium is Design. 

Wij zien u graag van 4 tot 10 
september in Via Tortona 31!
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ELIAS VAN ORSHAEGEN is een Belgische ontwerper die 
in 2019 afstudeerde aan het postgraduaat meubelontwerp in 
Mechelen. Hij behandelt een verscheidenheid aan projecten die 
variëren van stukken, op maat gemaakt tot meer gelimiteerde 
edities. Geworteld in een hands-on onderzoek verkent hij 
materialen, technieken, afvalstromen en hun gebruik. Zijn 
aanpak daagt onze percepties uit en behelst een denken-
doen-filosofie waarbij intuïtie een centrale rol speelt.

eliasvo.com
@eliasvo

     ORSHAEGEN

.LIAS .LIAS
   ELIAS VAN OR

https://www.eliasvo.com/
https://www.instagram.com/eliasvo/
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1 Collectie CARTES, 2020 
Bureau / tafel 
Herbestemde stalen buis 
(overtollig uit de olie- 
en gasindustrie), geborsteld 
en met was behandeld 
aluminium oppervlak 
B110cm x D65cm x H78cm 
 
Cartes is een collectie meubelen 
die het midden houdt tussen 
sculptuur en functionaliteit. 
Het is het resultaat van een 
intuïtieve zoektocht om onze 
percepties op de proef te stellen.

2 Collectie CARTES, 2020 
Salontafel 
Herbestemde stalen 
buis (overtollig uit de 
olie- en gasindustrie), 
gerecycleerd marmeren blad   
B90cm x D60cm x H35cm 
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4 POST PANDEMIC  
LOVE SEAT, 2021 
Bank 
Roestvrij staal, aluminium 
B150cm x D40cm x H45cm 
 
Post Pandemic Love Seat is 
een 1,5m gebogen aluminium 
plaat, een symbool van sociale 
afstandelijkheid. Het stelt 
gebruikers in staat dichter bij 
elkaar te zitten. De sokkel is 
gemaakt van gepolijst roestvrij 
staal en fungeert als een 
verlengstuk van de omgeving. 
Geen lijm of lassen, alleen 
mechanisch verbonden elementen. 
Hierdoor blijven de waarde 
en de bruikbaarheid van de 
materialen ook na de levensduur 
van de bank behouden.

3 ASTOR, 2021 
Tafellamp 
Gerecycleerde glastegels, 
herbestemde stalen buis 
(overtollig uit de olie- 
en gasindustrie) 
H 26cm x D10cm 
 
Astor lighting, een samenwerking 
met Robbe Stevens, is een 
tafellamp gemaakt van overtollige 
stalen buizen en glastegels die 
oorspronkelijk werden gebruikt 
in cementgevels. Deze glazen 
cilinders werden in betonnen 
muren geplaatst, licht doorlatend. 
Om hun band met het licht te 
behouden, heeft de ontwerper ze 
horizontaal toegepast en laat hij 
het licht van binnenuit stromen. 
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 DESIGN STUDIO 

    DAAN DE WIT
   DESIGN STUD

Afgestudeerd als interieurvormgever en later ook 
meubelontwerper, startte DAAN DE WIT in 2019 zijn eigen 
ontwerpstudio op. Hier richt hij zich op een collectie die 
verder bouwt op onderzoek dat hij tijdens zijn postgraduaat 
meubelontwerp verrichtte. Zijn werk is al meermaals 
bekroond (Contemporary Design Market Prize by UPR, 
“Pure Talents Contest” op IMM Keulen 2019) en werd op 
korte tijd meerdere keren internationaal gepresenteerd.

daandewit.com
@daandewitstudio

https://www.daandewit.com/
https://www.instagram.com/daandewitstudio/
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1 STONE, 2020 
Bamboe 
60 x 55 x 44cm

2 Coll. STRATUM SAXUM, 2020 
Eettafel 
Bamboe, glas 
200 x 110 x 74cm

3 Coll. STRATUM SAXUM, 2020 
Salontafel 
Bamboe, glas 
120 x 70 x 35cm 



4 STRATUM TEMPUS, 2019 
Verzameling vazen 
Bamboe, acryl 
Verschillende afmetingen 
 
De Stratum-collectie is gebaseerd 
op een bewust gebruik van 
materialen om voorwerpen te 
maken met zo weinig mogelijk 
materiaal en een resultaat dat 
bijna afvalvrij is. Door vellen 
materiaal in concentrische lagen 
te snijden en deze met de hand 
samen te voegen, creëert de 
ontwerper holle, conische en 
organisch gevormde objecten 
die in zijn atelier met de hand 
worden gemaakt. Zij worden op 
kleine schaal en hoofdzakelijk op 
aanvraag geproduceerd. Op die 
manier vermijdt hij overproductie.
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NGELIS DESIGN
   DE ANGELIS

Studio DE ANGELIS DESIGN werd opgericht door 
Jimmy De Angelis, een jonge multidisciplinaire ontwerper 
met een bijzondere affiniteit voor licht. In 2017 bepaalde 
een project (AT27) de richting die zijn studio insloeg. 
Hij houdt van het spel van reflectie en transparantie. 
Hij verkent graag het toeval en tart de zwaartekracht. 
Zijn creaties navigeren tussen kunst, technologie en 
wetenschap om verschillende producten voor te stellen.

deangelisdesign.be
@deangelisdesign

https://deangelisdesign.be/
https://www.instagram.com/deangelisdesign/


1 NEST, 2021 
Staanlamp 
Metaal, hout, stof, 
elektronische onderdelen  
Ø70cm X 165cm 
 
Nest is een staanlamp met een 
state-of-the-art technologie: 
geen kabel of batterij om de 
globes van stroom te voorzien, 
die oplichten wanneer ze in 
het net worden geplaatst. Het 
langwerpige ontwerp vindt zijn 
evenwicht in de vermenging van 
de houtsoorten waaruit het is 
samengesteld. De combinatie van 
de verschillende materialen en 
de willekeurige vervorming van 
het net geven het een unieke stijl.

SaloneSatellite 2021  11 / 22  belgiumisdesign.beSaloneSatellite 2021  11 / 22  belgiumisdesign.be

Fo
to

s 
©

 C
hr

is
to

ph
e 

Bu
st

in



SaloneSatellite 2021  12 / 22  belgiumisdesign.beSaloneSatellite 2021  12 / 22  belgiumisdesign.be

        FRACTALL
    ARNE DESMET

FRACTALL is de studio opgericht door ARNE DESMET. 
Geïnspireerd door de patronen en texturen uit de natuur en 
gefascineerd door de door mens gemaakte materialen en 
productieprocessen, ontwerpt Fractall voorwerpen die zowel 
natuurlijk als industrieel lijken. Het doel van de studio is om 
technologische productieprocessen te omarmen, maar er 
een gevoel van menselijkheid aan toe te voegen. Ondanks 
hun sculpturale uiterlijk is elk object zeer functioneel. 
Vaak worden overblijfselen van het produktieproces 
tentoongesteld, in een poging om de materialen in 
hun zuivere vorm en de produktieprocessen die tot het 
ontstaan van elk voorwerp hebben geleid, te huldigen.

fractall.be
@fractall

https://www.fractall.be/
https://www.instagram.com/arnedesmet/


1 REFLEKTOR, 2020 
Rek 
Aluminium 
172,4 x 43 x 40cm 
 
De onregelmatige plaatsing van 
elementen en vomen liggen aan 
de basis van het Reflektor-rek. De 
leggingen van het object worden 
gekenmerkt door de plaatsing 
van spiegels onder verschillende 
hoeken, die de uitgestalde 
voorwerpen weerspiegelen. 
Het werk speelt met de optische 
illusie van echte voorwerpen en 
de weerkaatsingen of "virtuele" 
voorstellingen ervan. Terwijl 
de toeschouwer rond de plank 
loopt, verschijnen en verdwijnen 
er reflecties, waardoor hij zich 
afvraagt wat echt is en wat niet. 
Op sommige niveaus wordt dit 
effect versterkt door het gebruik 
van twee spiegels, waardoor 
meervoudige reflecties ontstaan. 
Door het gedempte kleurenpalet 
van de spiegels en het aluminium 
kan de aandacht volledig worden 
gevestigd op de voorwerpen die 
op het rek zijn geplaatst. 

2 SLOW DROPS, 2019 
Lamp 
Aluminium of gelakt 
12 x 12 x 80cm 
 
Interessante patronen vind je 
overal om je heen. De Slow 
Drops-lamp is een staanlamp, 
geïnspireerd op de lichtgevende 
lijnen van vallende regendruppels 
wanneer deze 's nachts worden 
verlicht. Het is de belichaming 
van aandacht voor het ongeziene. 
De regendruppels worden 
voorgesteld door verticaal 
geplaatste buisvormige lampen, 
schijnbaar willekeurig verspreid 
rond een centrale aluminium 
kolom. Het object combineert 
precisie-productieprocessen met 
een element van willekeurigheid.  

3 COBBLE, 2020  
Kapstok 
Staal 
30 x 32.5 x 3.6cm 
75 x 37.2 x 3.6cm 
 
De Cobble-kapstok is geïnspireerd 
op de vorm van kasseistenen. 
Zowel vorm als kleur zijn 
hieraan ontleend. In de typische 
aanpak van de ontwerpstudio 
om de fabricagesporen van 
de materialen bloot te leggen, 
dienen de “gebreken” van het 
warmgewalste staal als substituut 
voor de natuurlijke textuur van 
de kasseien. Het object is zeer 
functioneel, maar wanneer het 
niet in gebruik is, verrijkt het 
elke ruimte als een sculpturaal 
element aan de muur.
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claisse-architectures.be
@claissearchitectures

SaloneSatellite 2021  14 / 22  belgiumisdesign.beSaloneSatellite 2021  14 / 22  belgiumisdesign.be

      CLAISSEARCH
   OLIVIER VITRY 

OLIVIER VITRY is architect en bestuurder bij CLAISSE 
ARCHITECTURES. Samen met zijn collega's werkt 
hij met veel passie aan architectuurprojecten. Daarbij 
besteedt hij bijzonder veel aandacht aan details die 
een ruimte buitengewoon maken. Plaatsen die door 
hun soberheid, subtiliteit en elegantie de tand des tijds 
doorstaan. Voor zijn persoonlijke meubelontwerpen 
hanteert Olivier Vitry dezelfde aanpak, zowel wat 
de materialen als de montagetechnieken betreft.

 ARCHITECTURES

https://www.claisse-architectures.be/fr/
https://www.instagram.com/claissearchitectures/


1 ADAPTABLE SOFA, 2019 
Sofa 
Zwart gegalvaniseerd staal, 
blauw katoenfluweel 
Zitting L80 x B80 x H38,5cm, 
rugleuning L40/80 x B14 
x H40cm, armleuningen  
L40/80 x B14 x H18cm,  
bijzettafeltjes Ø20 x H10,3cm 
 
Adaptable Sofa is een volledig 
modulaire collectie die bestaat 
uit een poef, fauteuil en zitbank. 
Het zitgedeelte bestaat uit een 
kussen dat verwerkt is in een 
buizenstructuur in de vorm van 
een mand waarin je moeiteloos 
rugleuningen, armleuningen 
en tafels opbergt of uittrekt, 
zo vaak je maar wilt. De kussens 
zijn afgewerkt met luxueus, 
comfortabel fluweel en vormen 
een mooi contrast met de zwart 
verzinkte stalen structuur. 
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2 RAINBOW LIGHTING, 2020 
Armatuur 
Gezandstraald en gekleurd glas 
of plexiglas, wit gelakt aluminium 
Ø65 x H240mm, Ø105 x H701 
mm of Ø140 x H1097mm 
met LED-lamp 
 
RAINBOW LIGHTING is gegroeid 
uit een fascinatie voor de efemere 
kleuren van een regenboog. 
Gekleurde filters laten toe, 
vertrekkend van het wit licht 
van een gloeilamp, kleurrijke 
lichteffecten te creëren.  
De lamp bestaat uit 2 glazen 
buizen, de één in de andere 
geplaatst. Door er meerdere 
in superpositie bij te plaatsen 
worden de reflecties en het 
kleureffect vermenigvuldigd.
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STUDIO PART kijkt naar design, niet als een op zichzelf 
staande bezigheid, maar als een geweven geheel in een 
wereld van overvloed. Zij geloven meer in een universele 
samenhang dan alleen in de dualiteit van ons universum. 
Dit biedt een gigantische vrijheid in het ontwerpen, maar 
ook een enorme consequente verantwoordelijkheid. Zij zijn 
zich er terdege van bewust dat elk voorwerp, elke tekening 
of zelfs elk concept met elkaar verbonden is en een effect 
heeft op de omringende omgeving, of die nu fysiek of 
emotioneel is. Dit wetende, nemen zij hun taak niet licht op.

Elk object maakt ontegenzeggelijk deel uit van zijn omgeving. 
Dit is een van de basisontwerpregels van Studio Part en creëert 
een subtiel verband tussen de objecten, hun gebruikers en 
andere naburige factoren. Bij het werken op de bescheiden 
schaal aan meubels is het belangrijk om bewust te zijn van 
de context. Een verkeerde plaatsing van voorwerpen en 
materialen kan vaak leiden tot een versneld verval en een 
gevoel van ontevredenheid. Het is cruciaal om deze fouten te 
vermijden door zorgvuldig de punten met elkaar te verbinden 
en werk te creëren dat tijdloos verweven is met zijn omgeving. 
Door zich met een object te identificeren zal het een leven 
lang meegaan en voortleven als een deel van de herinnering.

Julie Van Mulders 
Lennart Van Uffelen

Lander Allaert

studiopart.be
@studiopart.be
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      STUDIO PART
  STUDIO PART

https://studiopart.be/
https://www.instagram.com/studiopart.be/
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1 RENDEZ-VOUS 
Stoel 
Gepoederlakt staal, 
gebogen multiplex, leder 
 
Het frame van deze stoel is een 
ode aan de lange traditie van 
buismeubelen in België. Twee 
gespiegelde stalen lijnen dansen 
rond de zitting in multiplex en 
leder. Ze vormen een eenheid die 
leidt naar boven en de lederen 
rugleuning omarmt. Dit ontwerp is 
niet triviaal, maar het eenvoudige 
geometrische duet tussen de 
ronde zitting en de rechthoekige 
rugleuning geeft het geheel 
een poëtische speelsheid.
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2 Π 
Tafel 
Beschikbaar in 
verschillende maten 
Blank gelakt blauw gewalst staal 
 
Deze tafels zijn oorspronkelijk 
ontworpen voor een 
opticienshowroom en zijn een 
ware optische ervaring. Ze 
leiden uw blik naar binnen, naar 
boven, naar beneden en rond de 
golvende bewegingen. Dankzij 
zijn vorm, neemt het robuuste 
blauw gewalste metalen onderstel 
u mee op een dynamische 
verkenningstocht. Het is 
transparant licht en monolithisch 
stabiel. Verkrijgbaar in een breed 
scala van maten, met behoud van 
de karakteristieke verhouding.

3 P4 
Rekkensysteem 
Lokale eik 
 
Ontstaan uit een lokaal geplant 
zaadje, dankt het systeem P4 
zijn oorsprong aan de liefde 
voor de zwaluwstaartverbinding. 
Door dit eeuwenoude ambacht 
te maximaliseren zijn we erin 
geslaagd een cradle-to-cradle 
rekkensysteem te maken waarbij 
geen lijm wordt gebruikt en dat 
dus een schoolvoorbeeld is van 
het bewuste vakmanschap dat 
wij nastreven. De esthetiek, net 
als de houtverbindingen en de 
traditionele productiemethode, 
heeft een tijdloos karakter. Het 
roept minimalisme op met behoud 
van een warme houten uitstraling. 



BELGIUM IS DESIGN promoot het Belgische design 
in het buitenland. Dit platform, dat al meer dan 10 jaar 
bestaat, is een initiatief van verschillende instituten die 
design promoten, zoals Flanders DC, MAD Brussels 
en Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM).

info@belgiumisdesign.be
belgiumisdesign.be
@belgiumisdesign

FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY 
(Flanders DC), stimuleert de creatieve 
economie om zijn vaardigheden te vertalen 
naar ondernemerschap door hen te 
versterken, te verbinden en te promoten. 
Flanders DC werkt voor alle creatieve 
sectoren, met een bijzondere focus op 
design, mode en gaming. Flanders DC is 
het resultaat van een fusie tussen Flanders 
DC, Design Vlaanderen en Flanders Fashion 
Institute. Als vzw werken we in opdracht 
van de Vlaamse overheid en nemen we 
een neutrale positie in. We ondersteunen 
creatieve ondernemers bij de start, groei of 
professionele uitbouw van hun onderneming. 
Zo zorgen we voor meer return on Creativity.

FLANDERS DC
Diestsevest, 76
3000 Leuven (Belgie) 

Christian Oosterlinck
M +32 (0) 2 227 60 63
christian.oosterlinck@flandersdc.be
flandersdc.be
@flandersdcfordesign

De Belgische creativiteit binnen de 
designsector vertegenwoordigen en 
dynamische jonge bedrijven die de 
sleutelfiguren van de toekomst zullen 
zijn promoten: dat is de missie van 
WALLONIE-BRUXELLES DESIGN MODE 
(WBDM), het openbaar agentschap voor 
de promotie van design en fashion, dat de 
internationale visibiliteit van designers van 
Wallonië en Brussel wil verbeteren. Sinds 
2006 ondersteunt WBDM deze creatieve 
industrieën, voornamelijk aan de hand 
van collectieve stands op internationale 
handelsbeurzen, tentoonstellingen, 
B2B-evenementen en vergaderingen met de 
pers en andere internationale opiniemakers. 
Via deze activiteiten blijft WBDM de bloei van 
bedrijven in deze sector van dichtbij opvolgen.

WALLONIE-BRUXELLES DESIGN MODE (WBDM)
Place Sainctelette, 2
1080 Brussel (Belgie) 

Leslie Lombard & Aline Lermusieaux
T +32 (0) 2 421 84 61
info@wbdm.be
wbdm.be
@wbdesignmode
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PERSCONTACTEN

GRAFISCHE 
VORMGEVING

De persmap en de HD- foto’s zijn beschikbaar 
op de website van Belgium is Design. 
Binnenkort : vanaf medio augustus,  
de Belgian Design map.
belgiumisdesign.be/press

INTERNATIONAAL PERSKANTOOR
Nicoletta Murialdo
nicoletta@nicolettamurialdo.it
M. +39 33 95 31 85 79

BELGISCHE PERSKANTOOR
Natascha Rommens — Flanders DC
natascha.rommens@flandersdc.be
T +32 2 227 60 60
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