
Alweer 2 weken geleden startte de grootste beurs van Europa, 
de Salone del Mobile in MIlaan.
Het is de “must see” meubelbeurs, met wel 22 hallen aan diverse 
stijlen uit meubel- en designland, van keukens, tot badkamers en de 
grootste hoekbanken ever. 

Alles willen zien is een illusie. Ik had dan ook gelukkig met diverse
leveranciers een afspraak in 3 verschillende hallen, zodat ik me verder 
kon storten op de stad. De wijken Brera, Tortona en Lambrate hebben 
in diverse oude fabrieken of bij middenstanders prachtige en/of 
bijzondere exposities.
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Neem Lensvelt uit Breda “Fondazione Lensvelt”  zij exposeerde in 
een oud klooster, Museo Diocesano, Tortona. Diverse bijzondere 
installaties van oa. Maarten Baars, Atelier Van Lieshout, stylist 
Maarten Spruyt en Rick Minkels onder de naam “Nothing New”. 
De curator/initiator was Anne van der Zwaag.

“NOTHING NEW
”

 bron: www.lensvelt.nl



Zeker ook de moeite waard was “Masterly” met als curator Nicole 
Uniquole. In het fascinerende Palazzo Francesco Turati 
(vlakbij de Duomo) presenteerden Nederlandse ontwerpers hun 
beste design en ambachtelijk vakwerk.



Wat verder erg opviel, was de vorm “hexagon”. Deze vorm was te 
zien in diverse materialen,  vloertegels, behang, kastdeuren en 
marmeren zuilen. Daarnaast zag je ook ruwe materialen voor op de 
wand, zowel in de badkamer als in de woonkamer. Zou het het 
grove sierstukwerk weer terugkomen?



Bij Moooi werd in samenwerking met Arte-International een 
nieuwe collectie behang gepresenteerd. Geïnspireerd op 
uitstervende dieren.



Nog meer texturen en vormen



Naast al het moois wat je ziet deze dagen op de beurs en in de 
bekende wijken, is het ook heerlijk te kijken naar de mensen op 
straat. De Italianen met hun temperament! de chinezen met hun 
fotocamera’s rond hun nek en niet te vergeten de mooi geklede 
Italianen en de elegante Italiaanse vrouwen op hun hoge hakken.

Het was in ieder geval weer een inspirerende week, met ongeveer 
50 kilometer op mijn stappenmeter van mijn mobile telefoon.


