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BELGIUM IS DESIGN OP DE
MILAN DESIGN WEEK 2022
PERSMAP

SALONESATELLITE

7-12.06.2022

Belgium is Design promoot Belgisch
ontwerptalent internationaal en verbindt
designprofessionals op belangrijke
evenementen en B2B-bijeenkomsten, van
Brussel tot Milaan, via Parijs en New York.

De SaloneSatellite is een echte springplank voor ontwerpers na hun studies en bij
aanvang van hun professionele carrière. De Satellite vindt plaats in het hart van
de Salone del Mobile.Milano (7-12.06.2022). Dit jaar viert de Salone trouwens zijn
60ste verjaardag.
De SaloneSatellite is voorbehouden aan ontwerpers jonger dan 35 jaar en biedt
hen de gelegenheid om belangrijke ervaringen op te doen op het gebied van
organisatie, productie, logistiek en distributie. Het leidt zelfs tot samenwerkingen met fabrikanten, editiebedrijven en andere professionals op de meubel- en
decoratiemarkt, op zoek naar de producten van morgen. Met als thema «Designing
for our future selves/Progettare per i nostri domani» nodigt de beurs ons uit tot
nadenken over inclusief design of hoe autonomie en comfort, maar ook beweging,
gebruiksgemak en veiligheid voor iedereen kunnen worden bevorderd.
Met deze jaarlijkse afspraak streeft Belgium is Design trots zijn doelstelling na:
nieuwe en duurzame banden tot stand brengen tussen alle designactoren - van
ontwerpers en ondernemers tot de pers en het grote publiek - en om verslag uit
te brengen over de positieve ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van
industriële productie en hoe deze onze samenleving kunnen beïnvloeden.

→
→
→
→

belgiumisdesign.be
info@belgiumisdesign.be
@belgiumisdesign
#belgiumisdesign #thenewbelgians

SaloneSatellite 2022

THE NEW BELGIANS
OPKOMEND DESIGNTALENT MET EEN ENGAGEMENT
VOOR EEN DUURZAMERE TOEKOMST

Kwaliteit, knowhow en vernieuwende perspectieven voor het individu en de gemeenschap, met een vleugje excentrieke humor, kenmerken de projecten die door Belgium is Design worden gepromoot op de editie 2022 van de SaloneSatellite. Met
13 ontwerpers is het onze grootste aanwezigheid ooit.
De designers:
Alice Emery / Amorce Studio / Studio BISKT / Chanel Kapitanj / Daan De Wit
Studio / De Angelis Design / Elias Van Orshaegen / Fractall (Arne Desmet)
/ Gilles Werbrouck x Hugues Loinard / Olivier Vitry – Claisse Architectures
/ Studio PART / Wouter Persyn / Studio Tim Somers

Deze nieuwe generatie weerspiegelt een vernieuwde en globale benadering van design waarbij duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk essentieel worden. De economische verwachtingen in Europa en de verantwoordelijke en inclusieve
dimensie van merken en hun producten zijn nu factoren die
de keuzes meebepalen van individuen en bedrijven, net als
schoonheid, materiaalkeuze, design en functionaliteit.

Deze 13 designstudio’s verbinden wetenschap, technologie en kunst, evenals
industriële processen en ambachten. Door oude en experimentele methoden te
combineren geven de ontwerpers vorm aan nieuwe objecten in een verscheidenheid van geometrische vormen en uiteenlopende toepassingen.
Staal, hout, keramiek en gips. Dit zijn slechts enkele van de gebruikte materialen.
Ook niet voor de hand liggende materialen en verrassende technieken worden
toegepast, zoals magneetband, resten van houten vloeren van oude treinwagons
of chemische processen die materialen transformeren in spannende nieuwe vormen. Al deze unieke met de hand gemaakte of industrieel vervaardigde objecten
doen de grens tussen meubilair en kunst vervagen en brengen de werelden van
industrie en ambacht samen.

→
→
→

belgiumisdesign.be
@belgiumisdesign
#belgiumisdesign #thenewbelgians
© Kaatje Verschoren
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ALICE EMERY
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ALICE EMERY is een industrieel ontwerper en meubelmaker. Zij groeide op in Parijs en volgde haar opleiding
in Doornik (B) en Brussel.
Door het gebruik van duurzame materialen en de herwaardering van verschillende vaardigheden, wordt
vakmanschap echt benadrukt via design. In haar creaties probeert zij vakmanschap en industriële processen
te combineren. Creëren in de wetenschap dat de voorwerpen in de loop van de tijd zullen blijven bestaan,
is vandaag de dag noodzakelijk.

PICO BELLO, 2021
Tapijt
100% wol geproduceerd in Frankrijk door Fonty, gehandtuft. 100% katoenen backings gerecupereerd uit een failliete
fabriek in Doornik.
200 cm x 90 cm

Pico Bello is een tapijt dat gemaakt is als een echo van het
Orion bureau. De halfronde vorm op de vloer wordt een
spiegelbeeld van de boog van het meubilair. De kleuren zijn
geïnspireerd op het tafelblad en het fineer van Macassar-ebbenhout. Het gemarmerde patroon is een verwijzing naar de
vlammen in het hout.

© Kaatje Verschoren

Elke geometrische vorm valt op door een spel van hoogten en
steekt af tegen de vloer als een vereenvoudigd landschap van
bovenaf gezien. De ruwe wol voegt een textuuraspect toe dat
verschillende zintuiglijke spelen tussen Orion en Pico Bello
creëert. De werkruimte wordt dan een bubbel van comfort.

→
→
→

www.emeryalice.com
creationemeryalice@gmail.com
@emry.alicew

© Andrea Anoni

←

↑

ORION, 2015
Bureau
Gezwart perenhout multiplex en Macassar-ebbenhoutfineer,
messing band, en ingelegde optische glasvezel
L 165 cm x B 60 cm x H 90 cm

Orion is een hangend bureau dat je toelaat om je te nestelen in uw werkruimte. De schoonheid van de nerven van het
Macassar-ebbenhout en de lichtpunten van de glasvezel die
een constellatie in het hout tekenen, geven het gevoel in een
melkweg gehuld te zijn.
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AMORCE STUDIO
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© Leo Arvanitis

AMORCE is een ontwerpstudio in 2015 opgericht door VINCENT LONG en WILLIAM FOURNIE. Gevestigd
in Brussel, ontwerpt en vervaardigt Amorce voorwerpen voor dagelijks gebruik. Ze richten ook publieke
en private ruimtes in.
Hun werk is gebaseerd op ambachtelijke technieken in combinatie met hedendaagse materialen. De
designers bundelen hun vaardigheden en deskundigheid vanaf de eerste tekening tot de fabricage en
verzekeren zo de volledige cyclus van de projecten.
AMORCE tracht techniek, creativiteit en eenvoud te combineren om functionele, herkenbare voorwerpen te creëren in functie van de gebruiker. De studio werkt ook aan openbare ontwikkelingsprojecten
om stedelijke ruimten aangenamer te maken en sociale samenhang te creëren.

←

WAITING SHELF, 2021
Planken (prototype)
Metaal en glas
Afmetingen module 80 cm x 100 cm

© Kaatje Verschoren

Het ontwerp van het project is gebaseerd op verschillende
elementen. Het verwijst naar de herinnering aan een karakteristiek voorwerp uit de kindertijd.

→
→
→

www.amorcestudio.com
amorcestudio@gmail.com
@amorcestudio

De montagetechnieken maken de modulariteit van de planken
en de structuur in de hoogte en de breedte mogelijk.

↑

GARY, 2021
Rek
Metaal
110 cm x 60 cm

De structuur van het rek Gary is gemaakt van ruw staal en
de legplanken zijn in gelakt plaatstaal.
De verschillende dieptes, afmetingen, de chikking van de
planken en de verwevenheid van de structuur geven deze
plank een architecturale dimensie.
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CHANEL KAPITANJ

SaloneSatellite 2022

De studio is opgericht in 2017 en combineert design met metaalbewerking. Bedoeling is objecten en projecten te creëren zowel voor editiebedrijven als privéklanten, zowel voor interieurontwerp als laswerk.
CHANEL KAPITANJ’s verlangen om te werken met verschillende materialen, ze te onderzoeken en ze via
verschillende processen vorm te zien krijgen tijdens het creëren van diverse objecten, bracht haar ertoe
industrieel ontwerp te gaan studeren aan ESA Saint Luc. Haar fascinatie voor metalen en handenarbeid
deden haar er ook tevens industriële metallurgie en lassen studeren.

←→ SALONTAFEL
Getextureerd staal
90 cm x 31 cm x 38 cm

→
→
→

www.chanelkapitanj.com
info@chanelkapitanj.com
@chanelkapitanj

Verkrijgbaar op maat en in andere vormen, in staal of zwart
gepatineerd.

© Chanel Kapitanj

© Kaatje Verschoren

De ontwerpen zijn handgemaakt en geëtst door middel van
een chemisch proces met tijdcontrole. Het verkregen resultaat en de etsdiepte zijn willekeurig. Daarom is elk stuk uniek.
Daarna wordt het schoongemaakt, geschuurd en in een oven
gevernist.
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DAAN DE WIT STUDIO
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DAAN DE WIT (°1995), is een object- en meubelontwerper. In 2018 behaalde hij een postgraduaat meubelontwerp na het afronden van zijn bachelor in interieurontwerp in Brussel. Voordat hij in 2019 zijn
eigen studio opende, deed hij ervaring op in verschillende architectuur- en designstudio’s, zoals Junya
Ishigami+associates in Tokio.

←

BEETLE STOOL, 2021
Kruk
Thermisch behandeld roestvrij staal
38 cm x 38 cm x 42 cm

De Beetle Stool is een ode aan het wonderlijke schepsel dat
me dieper de natuur in trok. Uit een combinatie van materiaalexperimenten en de behoefte aan een multifunctionele
kruk voor eigen gebruik, ontwierp ik een kruk met subtiele
details van een kever.

© Kaatje Verschoren

Drie poten en een zitting werden afzonderlijk uit een roestvrij
stalen plaat gehaald, vervolgens gevouwen, gelast en gepolijst. Tenslotte werden ze verwarmd zodat het rvs verkleurd.
Deze gepolijste kleuren en keverachtige vormen doen me
terugdromen naar die tijd als kind.

→
→
→

© Daan De Wit Studio

In zijn studio richt hij zich op kleine collecties functionele objecten die voortkomen uit een kruisbestuivende mix van technieken en materialen.

www.daandewit.com
info@daandewit.com
@daandewitstudio

↑

STRATUM SAXUM, 2022
Table
Bamboe
ø 120 cm x H 75 cm

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.

daandewit
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DE ANGELIS DESIGN
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DE ANGELIS DESIGN is een multidisciplinaire ontwerpstudio. JIMMY DE ANGELIS creëert naar zijn wensen en kent geen grenzen. Hij heeft een grote affiniteit met licht, maar maakt ook meubels of juwelen.
Zijn stijl is licht en over het algemeen opgebouwd uit rondingen. Met een sterke technische achtergrond
voert hij al zijn projecten zelf uit.

© Christophe Bustin

De Angelis Design richt zich op het creëren van unieke producten. In die zin stelt de designer graag
projecten voor die volledig aanpasbaar zijn, zowel wat techniek als uitvoering betreft. Dit betekent dat
geen twee stukken identiek zijn; ook wat het materiaal betreft, dat steeds verschilt. De studio laveert
tussen kunst, wetenschap en technologie.

←

VETRO, 2021
Spiegel
Glas, steen, metaal, parelmoer
40 cm x 60 cm

© Kaatje Verschoren

Vetro is een spiegelcollectie vervaardigd uit verschillende
soorten materialen die nauwkeurig op elkaar afgestemd zijn.
De basis van de spiegel, waarop stukjes glas van verschillende
texturen zijn aangebracht, wordt geaccentueerd door steen,
metaal en parelmoer.

→
→
→

www.deangelisdesign.be
deangelis.jimmy@hotmail.be
@deangelisdesign

Deze geometrische versie, gemaakt van exclusieve materialen, is een herinterpretatie van onze oude glas-in-loodramen.

↑

MISTO, 2021
Salontafel
Carrara-marmer, leisteen, staal
110 cm x 45 cm

Misto is een modulaire salontafel bestaande uit een hoofdtafelblad en een uitneembaar
blad waarmee de tafel kan worden verlengd of gebruikt als uiteinde van een bank.
Het hoofdtafelblad is gemaakt van wit manueel bewerkt Carrara-marmer, de eerste
poot is gemaakt van zwarte leisteen en de tweede poot is gemaakt van doorschijnende
buizen waarin het uitneembare blad wordt geplaatst. Deze laatste bestaat uit een
stalen onderstel en een blad van leisteen.
Het hoofdgedeelte, dat imposant is, staat op twee poten met een zeer verschillende
esthetiek. De eerste is gemaakt van transparanten en rondingen. De tweede is massiever en wordt onderstreept door metalen elementen met kleuren die schommelen
tussen mauve, groen en blauw. De uitneembare tafel, met zijn slanke poot en dezelfde
variabele kleurdetails als de hoofdtafel, zorgt voor harmonie.
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ELIAS VAN ORSHAEGEN

SaloneSatellite 2022

ELIAS VAN ORSHAEGEN neemt een verscheidenheid aan projecten aan, variërend van het interieurontwerp, meubilair tot scenografieprojecten. Geworteld in een hands-on onderzoek, verkent hij materialen,
technieken, afvalstromen en hun toepassingen.

© Elias Van Orshaegen

Zijn aanpak daagt onze percepties uit en behelst een denken-doen filosofie waarbij intuïtie, sfeer en
de zintuiglijke kwaliteiten van materialen centraal staan.

© Kaatje Verschoren

←

→
→
→

www.eliasvo.com
eliasvanorshaegen@gmail.com
@eliasv

GUARO, 2021
Bijzettafel
Tropisch hardhout en gerecycleerd aluminium
55 cm x 40 cm x 32 cm

Zeventig jaar oude treinwagonvloeren in tropisch hardhout
gaan een dialoog aan met overtollig en bekrast aluminium. Ze
weerspiegelen een ver verleden en een nabij heden en ademen de karakteristieke nerven van een leven lang gebruik.
Beide echoën analoog hun omgeving en laten ons zien hoe
het intuïtieve, zintuiglijke verlangen naar hergebruik van
materialen het object in zijn zuiverste vorm raakt.

↑

STATERA, 2022
Spiegel
Staal en verchroomd aluminium
140 cm x 120 cm x Ø 40 cm

De Statera-spiegels in beweging is een intuïtieve zoektocht
naar zuiverheid waarbij de spiegel werkt door evenwicht en
beweegt door de wind. Het geeft een dromerige weerspiegeling van de werkelijkheid en richt zich op evenwicht.
Een samenwerking met Brent Herdewyn & Gijs Notelteirs.
Een nieuwe versie met een verchroomde aluminium spiegel
contrasterend met ruw staal zal worden gepresenteerd op
de SaloneSatellite.
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FRACTALL
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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.

←

HENGE, 2021
Bank
Gewassen aluminium
44 cm x 108 cm x 79 cm

© Kaatje Verschoren

Henge is geïnspireerd op de oude cirkelvormige stenen structuren, waarvan het iconische ‘Stonehenge’ de beroemdste is.
De Henge-bank vertaalt deze aanwijzingen in een gebogen
zitting die wordt ondersteund door 3 kolommen, geplaatst
onder onregelmatige hoeken. Deze imperfectie en de verweerde zwarte gradiëntafwerking zinspelen op de vergankelijkheid van materie in de loop der tijd. Door het modulaire
ontwerp kunnen 6 banken de vorm van een cirkel aannemen,
of wanneer ze in een lintvorm worden geplaatst, kunnen ze
elke gewenste compositie vormen.

→
→
→

© Kaatje Verschoren

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 productieproces tentoongesteld, in een poging om de materialen in hun
zuivere vorm en de productieprocessen die tot het ontstaan van elk voorwerp hebben geleid, te huldigen.

www.fractall.be
desmet.arne@gmail.com
@fractall_

↑

DISRUPT, 2021
Tafels
Gegalvaniseerd staal
46 cm x L44 cm x 44 cm o 34 cm x 75 cm x 42 cm

De vorm van de Disrupt-tafels zijn geïnspireerd op de gekartelde randen die gevormd worden door aardscheuren. Door
middel van onregelmatige patronen oogt het object natuurlijk, alsof het niet door een industrieel proces tot stand is
gekomen. Dit conceptuele idee is doorgevoerd in de vorm
van de poten, die eruit zien alsof ze uit elkaar zijn gerukt
nadat ze ooit één geheel vormden. De tafels zijn er in twee
versies: een lage en brede en een hoge smalle versie.
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OLIVIER VITRY
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CLAISSE ARCHITECTURES

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 uitzonderlijk maken.

© Eline Willaert

Voor zijn persoonlijke meubel- en verlichtingsontwerpen hanteert Olivier Vitry dezelfde aanpak, zowel
wat de materialen als de montagetechnieken betreft. In zijn onderzoek is modulariteit belangrijk. Wij
leven in een wereld die voortdurend in beweging is, een realiteit die hij altijd graag illustreert in zijn
projecten. Belangrijk is dat de gebruiker het voorwerp in bezit kan nemen volgens zijn eigen wensen.

© Kaatje Verschoren

←

→
→
→

www.claisse-architectures.be
ov@claisse-architectures.be
@olivier_vitry_
@claissearchitectures

STOOL TABLE, 2020
Bijzettafeltje en krukje
Geanodiseerd aluminium, fluweel, Belgische blauwe
hardsteen
60 cm x 60 cm x 45 cm

Stool Table is een hybride object tussen een bijzettafel en
een krukje. Dit voorwerp bestaat uit een basis waarin een los
element is geplaatst dat kan worden omgedraaid om het in
een salontafel of een krukje te veranderen. Dit meubelstuk is
ontworpen in de vorm van een zandloper, zodat verschillende
elementen aan elkaar kunnen worden gekoppeld. De afwerking in geanodiseerd aluminium contrasteert met de oranje
fluwelen kussens of een Belgische blauwe hardstenen plaat.

↑

BILBOQUET, 2020
Lampe
Keramiek, dichromaatstaal, notenhout, essenhout
Bal Ø150 mm en steun Ø80 - 48 mm en H 170 mm

De Bilboquet lamp is een herinterpretatie van een bilboquet,
een stuk kinderspeelgoed dat bestaat uit een hamer of vangbekertje waaraan met een koordje een balletje is vastgemaakt.
De lamp zit in een bol en wordt, net als in het spel, op een
voetstuk geplaatst dankzij het gat in de bol. In tegenstelling tot
het spel heeft de bal niet slechts één gat, maar acht, waardoor
de lamp in verschillende richtingen kan worden gericht. De
bal is gemaakt van noten- of essenhout, om te herinneren aan
het handgemaakte hout dat voor het bilboquet werd gebruikt,
of in een afwerking van dichromaatstaal dat zorgt voor een
weerkaatsing met iriserende effecten.
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STUDIO BISKT
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STUDIO BISKT is de studio die in 2018 werd opgericht door CHARLOTTE GIGAN en MARTIN DUCHÊNE.
Op het kruispunt van kunst en design, wordt hun samenwerking gekenmerkt door de dualiteit en contrast dat hen samenbrengt. Een duaal universum waar ideeën geboren worden uit hybridisaties tussen
industriële processen en manuele know-how.
De designers besteden bijzondere aandacht aan de manier waarop het object wordt gemaakt. De talrijke experimenten dragen bij tot het ontstaan van nieuwe vormen en functies die hun inspiratie halen
uit de architectuur en industrie.

TULUMBA, 2021
Vazen
Geglazuurd steengoed
12 cm x 8 cm x 35 cm

© Kaatje Verschoren

Tulumba belichaamt perfect onze wens om de werelden van
industrie en ambacht samen te brengen. Geboren uit een
industrieel proces, lijkt deze vaas tot leven te komen door
een manuele ingreep. De bijna plantaardige dialoog tussen
de twee kolommen maakt het mogelijk in elk exemplaar een
uniek karakter op te merken.

→
→
→

www.studiobiskt.com
info@studiobiskt.com
@studio_biskt

© studio Biskt

←

↑

BALIK, 2020
Bank
Geglazuurd steengoed, staal met poedercoating
120 cm x 35 cm x 45 cm

Door zijn nomadisch uiterlijk en de gebruikte materialen is
Balik van nature kwetsbaar en robuust. Deze herinterpretatie
van een zitbank bestaat uit een metalen basis die, als twee
oevers, verbonden wordt door een geëxtrudeerde aarden
basis. Geëmailleerd in verschillende kleuren, verlangt Balik
naar de open lucht en laat een oneindig aantal variaties toe
naar samenstelling en montagemogelijkheden.
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STUDIO GILLES WERBROUCK
HUGUES LOINARD STUDIO
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GILLES WERBROUCK (textielontwerper) and HUGUES LOINARD (beeldend kunstenaar) werkten samen
aan de ontwikkeling van experimentele objecten waarbij gehaakte magneetbanden gecombineerd
worden met gipsgieten.

© MikoMikoStudio

Het resultaat van de hybride samenwerking tussen de twee makers krijgt een unieke sculpturale en
mechanische kwaliteit die een grote productievrijheid garandeert. Het textiel, dat wanordelijk op het
oppervlak van het gips verschijnt, vangt het licht op en verbetert het robuuste van elke creatie.
Om deze formule in de verf te zetten, produceerden de designers een serie lampen waarbij de lampenkap subtiel uit de gipsen voet tevoorschijn komt en de esthetische kwaliteit onthult van VHS-haakwerk
dat het licht filtert.

→
→
→

www.gilleswerbrouck.com
gilles.werbrouck@outlook.com
@studiogilleswerbrouck @hugues_loinard_studio

De lamp is gemaakt door het gieten van wit gips op gehaakte
magneetband. De twee elementen en materialen, de zwarte
gehaakte lampenkap en een extreem vereenvoudigde
gipscilinder, worden vervolgens aan elkaar gelast,
samengevoegd tot één stuk. Er zijn 36 exemplaren van deze
lamp, elk op dezelfde manier ontwikkeld en toch telkens
uniek.
© MikoMikoStudio

© Kaatje Verschoren

←→ LAMP, 2021
Uit magneetband gehaakte stof en gips
50 cm x 8 cm
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STUDIO PART
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STUDIO PART (JULIE VAN MULDERS en LENNART VAN UFFELEN) is een ontwerpstudio en uitvoerend
atelier dewelke design niet als een op zichzelf staande bezigheid beschouwt, maar als een geweven
geheel in een wereld van overvloed.
Want deze wereld bestaat uit PARTs, nooit het één zonder het ander.

© Amber

PARTmanifesto
respect voor de sculpturale meerwaarde
meer dan tijd
tot in de diepte
materiaal is kleur, zonder discriminatie
onbevreesd voor de lege ruimte
geïnspireerd door observatie
doordacht ambacht
verwonderlijke interactie
gestructureerde chaos
zonzijdige beleving
geen PART staat op zichzelf

←

π, 2022
Tafel
Robuust plaatstaal, vernis
38 cm x Ø 80 cm, diverse afmetingen beschikbaar

© Kaatje Verschoren

Tafel π naar het getal en de vorm, wordt met zo min mogelijk
handelingen opgebouwd en tracht het ruwe staal zijn karakteriële eigenheid uit te spelen in plaats van te verbergen. Het
asymmetrische onderstel leidt je blik visueel binnen, rondom
en biedt beenruimte. Het dunne plaatmateriaal, verbonden
met de unieke bouttechniek van SYSTEM P5, doet de tafel zeer
licht lijken ondanks zijn monolithische zwaarte. Een trompe
l’oeil, net als een cirkel zelf eigenlijk.

→
→
→

studiopart.be
studio@studiopart.be
@studiopart.be

↑

SYSTEM P4, 2021
Wandsysteem
Lokaal sonian wood (Bruxelles, B)
Op maat verkrijgbaar

Gegroeid 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 kastensysteem
te maken dat geen gebruik maakt van lijm en daarom een
uitstekend voorbeeld is van het bewuste vakmanschap dat
we nastreven. De esthetiek, net als de houtverbindingen en
de traditionele productiemethode, heeft een tijdloos karakter. Natuurlijk minimalisme.
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STUDIO TIM SOMERS

SaloneSatellite 2022

STUDIO TIM SOMERS is een meubelatelier die zich focust op het maken van unieke en handgemaakte
stukken. De projecten zijn een combinatie van functionaliteit en artistieke inzichten binnen het vakmanschap van houtbewerking. Alle projecten worden handgemaakt met veel aandacht voor precisie en
passie waardoor een duurzaam eindresultaat ontstaat. De studio heeft zijn eigen collectie, maar voert
ook opdrachten uit op vraag van klanten. Dit kan gaan van meubels tot maatwerk.

C¹, 2021
Stoel
Amerikaanse Notelaar
65 cm x 45 cm x 75 cm

© Kaatje Verschoren

In het ontwerp van deze stoel heeft Tim ervoor gekozen om
de rugleuning iets uit het midden te plaatsen en de zitting
meer naar voren te schuiven, los van de rug. Met deze kleine
maar subtiele ingrepen, geheel nieuw voor een stoel, creëert
hij een comfortabelere zithouding voor de gebruiker, die ook
gemakkelijk zijn arm op de rugleuning kan leggen. De stoel is
enkel samengesteld met houtverbindingen, waardoor de stoel
meer één geheel vormt.

→
→
→

www.studiotimsomers.com
studio.timsomers@gmail.com
@studiotimsomers

© Tim Somers

←

↑

STOOL, 2021
Kruk
Amerikaanse notelaar en kerselaar (kan verschillen)
45 cm x 20 cm x 45 cm (kan verschillen)

Aangezien de kruk gemaakt wordt met resthout in het atelier, is elke kruk uniek in afmetingen en houtsoorten. Bij de
productie van het meubel worden verschillende traditionele
houtbewerkingen gecombineerd. Zo vinden we op het zitvlak
een gegutst oppervlak terug, maar ook een zwaluwstaartverbinding die het zitvlak met één van de poten verbindt. Het
hout wordt zoveel mogelijk in zijn originele staat gelaten.
Hierdoor creëren we een zo natuurlijk en organisch mogelijk
meubelstuk.
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WOUTER PERSYN

SaloneSatellite 2022

WOUTER PERSYN (°1996) studeerde architectuur in Gent en Barcelona en meubelontwerp in Mechelen.
Met zijn werk balanceert hij tussen architectuur en visuele kunsten, tussen grafisch en ruimtelijk werk.
Als architect, designer of kunstenaar tracht hij de kijker te verrassen en te verbazen door te spelen met
het visuele aspect. Dit is zichtbaar in alles dat hij creëert, van 3D-muurschilderingen tot functionele
kunststukken zoals de Gordn Steel Series.

© ThibeauScarceriaux

Zijn werk is geïnspireerd door het klassieke surrealisme, maar ook door meesters zoals Gijs Van Vaerenbergh, Felice Varini of Gordon Matta-Clark.

© Kaatje Verschoren

←

→
→

wouter.persyn@gmail.com
@wouterpersyn

GORDN, 2021
Koffietafel
Staal met artisanale oppervlaktebehandeling
45 cm x 90 cm x 160 cm

Schijnbaar willekeurige openingen en snijlijnen - geïnspireerd op Gordon Matta-Clark - komen onverwachts samen
in een perfecte geometrische vorm waardoor 3D 2D wordt en
de grens tussen meubel en kunst vervaagt. Deze salontafel
oogt massief dan weer vederlicht, afhankelijk vanuit welke
hoek je er naar kijkt waardoor je er sowieso zal willen rond
wandelen op zoek naar het perfecte vierkant.

↑

GORDN, 2021
Boekenkast
Aluminium met artisanale oppervlaktebehandeling
22 cm x 10,5 cm x 35 cm, maatwerk

Deze boekenkast die als roomdivider dienst doet, heeft uitstalmogelijkheden aan beide zijden en interessante zichten
vanuit elke hoek zodat je er sowieso zal willen rondwandelen
op zoek naar de perfecte cirkel.

WOUTER
PERSYN

BELGIUM IS DESIGN
IS EEN INITIATIEF VAN

De Belgische creativiteit in de designsector belichamen en
jonge dynamische bedrijven promoten die de must-have van
morgen zullen zijn, dat is de missie van Wallonie-Bruxelles
Design Mode (WBDM), het overheidsagentschap voor de promotie van design en mode, dat de internationale zichtbaarheid
van ontwerpers uit Wallonië en Brussel wil verbeteren.

Flanders DC for Design ondersteunt, promoot en verbindt
Vlaamse ondernemers en bedrijven uit de designsector,
zowel bij de start, de groei als de professionele uitbouw van
hun onderneming. Flanders DC geeft advies en begeleiding,
opent deuren in het buitenland via internationale acties,
zorgt voor erkenning met o.a. de Henry van de Velde Awards,
en inspireert en stimuleert samenwerkingen.

MAD Brussels wil jonge creatievelingen vleugels geven. Naast
het promoten en in de kijker zetten van het Brusselse modeen designecosysteem, wil het Mode- en Designcentrum creatieve initiatieven stimuleren, ondersteunen en aanmoedigen.
Innovatief, duurzaam en inclusief ondernemerschap staat
centraal in de bezorgdheid van de MAD. Ontwerpers kunnen
hulp krijgen om hun eigen merk en label te ontwikkelen.
Samen met vele Brusselse creatieve talenten versterkt MAD
Brussels het creatieve karakter van de hoofdstad.
De belangrijkste partner van MAD voor internationale activiteiten is hub.brussels, het Brussels Business Support Agency.

WALLONIE-BRUXELLES DESIGN MODE (WBDM)

FLANDERS DC

MAD, HOME OF CREATORS

Leslie Lombard, Aline Lermusieaux

Christian Oosterlinck

Dieter Van den Storm, Alice Lepoutre

+32 (0)2 421 84 61
info@wbdm.be

+32 (0) 497 59 33 18
christian.oosterlinck@flandersdc.be

+32 (0)2 880 85 62
contact@mad.brussels

wbdm.be
@wbdesignmode

flandersdc.be
@flandersdcfordesign

www.mad.brussels
@madhomeofcreators

CONTACTS

Voor meer informatie en interviews met de organisatoren en deelnemers kunt u
contact opnemen met:

De persmap en hoge-definitie beelden zijn beschikbaar
op : belgiumisdesign.be/press

BELGIUM

INTERNATIONAL

Dominique Lefèbvre — WBDM
d.lefebvre@wbi.be
M +32 477 400 537
T +32 2 421 83 63
wbdm.be

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

Belgium is Design
belgiumisdesign.be
info@belgiumisdesign.be

Stefan Ceunen — Flanders DC
stefan.ceunen@flandersdc.be
T +32 477 77 13 84
flandersdc.be
Alexandra Borgerhoff — MAD, Home of Creators
alexandra.borgerhoff@mad.brussels
T +32 (0) 880 85 62
www.mad.brussels
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