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INTERIEUR

BOXSPRINGS
In het testlab
van IKEA
TRENDS
Glimmend goud,
marmer en
ronde vormen
Exclusief
INKIJKJE
Het appartement
van Christian
Dior

Take me to Miami,
Nika Zupanc voor
Ghidini 1961

Sartori

DE MERONI’S
Hechte familie
achter
designlabel
Meritalia

87

ELSEVIER 14 MEI 2016

Eettafel Boboli,
Rodolfo Dordoni
voor Cassina

Tafellamp Contorno,
Jolanda van Goor

Michele Branca Piero Fasanotto

GLANZEN EN GLIMMEN
MAG, MAAR MET MATE

Champagnekoeler Double O,
Richard Hutten voor Ghidini 1961

IJsemmer, Studio Job
voor Ghidini 1961

Koffietafeltje, Pianca

Er was sprake van een behoorlijk
blingblinggehalte op de inter
nationale meubelbeurs in Milaan,
afgelopen april. Na koper, dat ook
dit jaar nog alom aanwezig is, was
er op deze 55ste editie van de
Salone del Mobile ook opvallend
veel – glanzend – messing te zien.
Dat is vaak gebruikt voor
details: het gaat om tafelpoten,
omlijst een spiegel, of vormt een
rand om een bijzettafel.
Talloze accessoires waren
volledig van messing gemaakt, zo
als lampen, vazen en champagne
koelers. Maar daar bleef het niet
bij. Voor de liefhebber waren er
complete stoelen, lange eettafels,
en zelfs een wandkast van mes
sing. Soms uitgevoerd in een
matte versie, maar glimmende
afwerkingen waren er ook.
Het Italiaanse merk Meridiani
pakt uit met een messing lijn:
Shine. Die omvat lage kasten,

bijzettafels en wandkasten. Het
eveneens Italiaanse bedrijf Ghidini
Giuseppe Bosco, dat al vijftig jaar
messing onderdelen zoals deur
klinken en armaturen maakt, in
troduceerde op de beurs zijn eer
ste merk voor consumenten:
Ghidini 1961. Diverse ontwerpers,
onder wie de Nederlander Richard
Hutten, droegen bij aan de collec
tie, die onder meer bestaat uit
lampen, een tafel en een stoel.
Wie denkt dat al die praal is be
doeld voor de Russische cliëntèle,
die bekendstaat om zijn wat uit
bundiger smaak, heeft het mis.
Ook in West-Europese huizen gaat
– als het aan veel ontwerpers ligt –
glimmend goud zijn intrede doen.
Het is alleen niet de bedoeling het
hele huis ermee vol te stouwen.
Eén pronkstuk, zoals een wastafel
van badkamerdesigner Maison
Valentina, volstaat. Gelukkig, ge
zien de prijs (bijna 27.000 euro).

