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Terug naar selectie

Van 9 tot 14 april vindt opnieuw de Milan Design Week plaats. Belgium is Design
presenteert Generous Nature in de Zona Tortona en is ook aanwezig op het
Salone Satellite met een presentatie van WBDM. Wij blikken al even vooruit en
tonen wat je zoal mag verwachten van Belgische ontwerpers en bedrijven, zowel
op de beurs als in de rest van de stad.

Opvallend dit jaar is dat heel wat bedrijven hun primeurs geheim houden tot het laatste

moment. Zo zijn we heel benieuwd naar de Maarten De Ceulaer-verlichting voor Vibia en de

collectie van Luc Ramael voor Delta Light. Raadpleeg de Belgian Design Map voor een volledig

overzicht met een honderdtal presentaties van onze Belgen.

Salone del Mobile

1. Stan Maes is al een aantal jaren actief als productontwikkelaar, vooral gekend van zijn

ontwerpen van sportwapens. Op Euroluce toont hij evenwel verlichting bij de Italiaanse

merken Perluci en Ilfari.

DNA, Stan Maes voor Ilfari

2. Gunther Pelgrims stond op de jongste editie van Interieur met zijn Mawari-tafel, waarmee

hij ook geselecteerd werd voor de tentoonstelling van de Awards. De tafel werd opgenomen

in de collectie van Boffi en De Padova en is zowel op de beurs als in de stad te zien.
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Mawari, Gunther Pelgrims voor Boffi

3. Bonaldo brengt van de Big Table van Alain Gilles de 10th anniversary-versie uit. Alain

presenteert bij Miniforms een nieuw ontwerp, de Barry-tafel. Wordt dit een even iconisch

ontwerp?

Barry, Alain Gilles voor Miniforms

4. Kabinet IV is een ontwerp van Inge Lagae en in productie bij Marac. Het is een meubel

waarbij kastjes, schuiven en schabben elkaar speels afwisselen. De verhoudingen zijn perfect

in evenwicht. De combinatie van het geraffineerde hout met de fijne stalen poten zorgen voor

een bijzondere look. 

Kabinet IV, Inge Lagae voor Marac

5. Het thema van Extremis in 2019 is ‘Natural Mystery Museum’. Dit maakt deel uit van

S.Project, een nieuw initiatief op de beurs met designproducten en decoratieve
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