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Het Deense woord 
hygge staat voor een 

fijne, warme sfeer. Iets 
wat bij uitstek past bij 

dit seizoen. De redactie 
dompelde zich drie 
dagen onder tijdens 

3daysofdesign in 
Kopenhagen en laat 

zien dat Scandinavisch 
design ook kleurrijk en 

‘gezellig’ kan zijn.

Samenstelling Maartje Leek
Tekst Louise Tholenaar

G
ES

PO
T

Fo
to

: A
rm

in
 T

eh
ra

ni

Opvallendste 
nieuwkomer:  
de Easy Sofa van 
Verner Panton. 
De bank, met 360 
graden zitcomfort 
en U-vormige 
rugleuning, werd 
als prototype al in 
1963 ontworpen. De 
Easy-serie bestaat 
verder uit de Easy 
Chair en de Easy 
Pouf. Vanaf  € 7.955. 
verpan.com

3 Days
of Design
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STRALEND MIDDELPUNT
De glascollectie Trattoria van Jore Copenhagen is gemaakt van gerecycled glas 
in zachte tinten. De collectie bestaat uit wijnglazen, champagneglazen en 
waterglazen, een waterkan en een glazen serveerplank. Alleen nog de 
perfecte wijn en wat kaas, niets meer aan doen. Vanaf € 54 per zes glazen. 
jorecopenhagen.com FRAMA-handdoeken zijn gemaakt van een mix 

van natuurlijke vezels. Zo zijn ze er ook van 
katoen met linnen: lichtgewicht, sneldrogend, 
zacht voor de huid en van nature hypoallergeen. 
Geschikt voor bad, strand en algemeen gebruik 
in huis, vanaf € 71. framacph.com

Hanglamp RON 
van Toshiyuki Tani 
combineert fi jnzinnig 
bamboe vlechtwerk 
met de zachtheid van 
washi-papier. Uniek 
is dat de papieren 
kap ondersteboven 
kan worden gedraaid 
waarmee het uiterlijk 
van de lamp totaal 
verandert, € 1.065. 
motarasu.com

OP EEN WOLK
Pierre Paulin ontwierp de Pacha Lounge Chair in 
1975. Daarmee pionierde hij met een nieuwe 
levensstijl: door stoelpoten te verwijderen ontstond 
een laag zitmeubel, passend bij de trend van die 
tijd. De collectie is er nu ook voor buiten, hier te 
zien is de Pacha Sofa Outdoor. gubi.com
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VEELZIJDIG 
ZEH is een driedelige tafel van Fior di Bosco-marmer die 
als één geheel of  als losse bijzettafels kan worden gebruikt. 
Hij is ontworpen door Arash Nourinejad, de oprichter 
van het Deense ANOUR, die daarvoor samenwerkte met 
MarmoMarmo in Toscane. anour.dk, marmomarmo.com

van natuurlijke vezels. Zo zijn ze er ook van 

in huis, vanaf € 71. 

Hanglamp RON 
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EXPO
In het hart van Kopenhagen 
presenteerde het Zweedse 
Hem objecten uit de nieuwe 
Hem X-serie. Hem X richt 
zich op creatieve samen-
werkingen met ontwerpers 
van over de hele wereld en 
biedt handgemaakte edities 
van honderd stuks of minder. 
hem.com

De Kvadrat/Raf  
Simons Shaker-
collectie is een totaal 
nieuw concept: een 
aluminium strip voor 
aan de muur en een 
reeks accessoires die 
eraan opgehangen 
kunnen worden. Alles 
in één kleur. Zoals een 
tijdschriftenrek, tassen 
en sleeves om spullen 
in te bewaren, maar 
ook deze lamswollen 
plaid. kvadrat.dk

LICHTSPEL
Light Object van Ane 
Lykke bestaat uit een 
Japans kumiko-raster van 
dun hout dat speelt met 
licht, schaduw en diepte, 
met als doel een medi-
tatieve toestand bij de 
kijker op te roepen. Was 
te zien bij de showroom 
van het Deens-Italiaanse 
verlichtingsmerk Astep. 
anelykke.com

SCHAAKMAT
Bij de heruitgave van Kasthall’s klassieke Checker-
board-patroon werd veel tijd besteed aan het zoeken 
naar de juiste kleurencombinaties. De uitkomst is 
gebaseerd op het Scandinavische kleurenpalet: groen, 
grijsblauw, geel of  zwart met een off-white basis. 
200x300 cm, vanaf  € 3.402. kasthall.com

BALANS
Olfacte heet de nieuwe 
geurkaarsencollectie van 
MENU. Een verleidelijke mix 
van essentiële oliën om de 
zinnen te prikkelen. Chapter 
heeft pittige topnoten van 
citroen en kardemon, met 
plantaardige ondertonen, om 
lichaam en geest aan te scher-
pen, € 37. menuspace.com
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ans Bølling heeft een lange carrière achter de rug in architectuur en 
design. Zijn Tray Table uit 1963 is nog altijd in productie. Daarnaast 
werd Bølling vooral bekend vanwege zijn houten speelgoedfiguurtjes. 

Ze zijn misschien wel het beste voorbeeld van zijn ontwerpfilosofie, die eenvoud 
met een zekere speelsheid verbindt. Brdr. Krüger werkt al tientallen jaren samen 
met Bølling. Jonas Krüger, creatief  directeur en eigenaar van de vijfde generatie 
van het familiebedrijf, speelt een belangrijke rol in de hernieuwde belangstel-
ling voor Bølling. Hij nam het besluit om met de ontwerper niet-gerealiseerde 
prototypes opnieuw te bekijken en te verfijnen. Het resulteerde in een loungestoel 
met bijpassende voetenbank en een salontafel, die tijdens 3daysofdesign werden 
gelanceerd tijdens de tentoonstelling Het huis van Hans Bølling in de showroom van 
het meubelmerk in Kopenhagen.

DUURZAAMHEID VOOROP
Bølling noemt de Tray Table de prestatie waar hij het meest trots op is. De 
nieuwe introducties zijn alle drie gebaseerd op dit iconische ontwerp. Ze zijn met 
de hand gemaakt van natuurlijke materialen in Brdr. Krüger’s houtwerkplaats en 
voorzien van traditionele houten verbindingen, er is geen schroef  gebruikt. Ook 
de keuze voor houtsoorten is opvallend. De meubels zijn verkrijgbaar in Ame-
rikaanse esdoorn, kersen en rode eik, op verzoek van Brdr. Krüger geselecteerd 
door de American Hardwood Export Council (AHEC). Deze organisatie zet 
zich al meer dan dertig jaar in om het gebruik van deze duurzame en veelzijdige 
materialen te stimuleren. De drie gebruikte houtsoorten groeien overvloedig 
in de Amerikaanse bossen, maar worden zelden benut. Terwijl de vraag naar 
Europees eiken al lang het aanbod overtreft. David Venables, Europees directeur 
van AHEC, legt uit: ‘We moeten onze afhankelijkheid van één enkele houtbron 
veranderen en onze horizon verbreden.’ Hij benadrukt dat de export niet nood-
zakelijkerwijs een grotere ecologische voetafdruk betekent, zolang het hout maar 
per schip wordt vervoerd. Duurzaamheid staat ook bij Brdr. Krüger voorop, waar 
zelfs overtollig zaagsel wordt verzameld om de werkplaatsen te verwarmen.

Het huis van Hans Bølling, samengesteld en ontworpen door de Deense ontwerper 
en kunstenaar Sara Martinsen, biedt bezoekers inzicht in het leven en het creatie-
ve proces van Bølling. Om de veelzijdigheid van de drie houtsoorten als ontwerp-
materiaal te benadrukken heeft Martinsen een aantal kunstwerken gemaakt van 
hetzelfde hout. brdr-kruger.com

H E T  H U I S  VA N 
H A N S  B Ø L L I N G

Brdr. Krüger onthulde tijdens 3daysofdesign 
drie nieuwe meubels van Hans Bølling.  

Ze werden gepresenteerd met een 
tentoonstelling die het huis van de 90-jarige 

Deense ontwerper uitbeeldde.

H

LINKS EN 
RECHTS 
Hans Bølling heeft 
de drie meubels 
gedurende meerdere 
jaren in zijn huis 
ten noorden van 

BOVEN
De Bølling Tray 
Table.

RECHTS
Hans Bølling.

ONDER
Detail van een 
kunstwerk dat Sara 
Martinsen maakte 
met een van de 
houtsoorten. 

Kopenhagen 
ontwikkeld, waarbij 
hij de ontwerpen 
heeft verfijnd door 
middel van een 
reeks schetsen en 
modellen.
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Stoelzittingen bij de Shakers zijn vaak 
gevlochten van kleurrijke, katoenen 

linten. De ontwerpers vertaalden dit naar 
de zachte wollen weefsels van kussen 

Isak. rorostweed.no

PLOOIKUNST
Ontwerpduo Folkform herinterpreteert traditionele plooi-
technieken in de presentatie L’Art Plissé, waarbij nieuwe 
versies van de Plissé-tafellamp werden geïntroduceerd. Naast 
de monochrome modellen zijn er nu ook lampen met prints, 
waarvoor werd samengewerkt met kunstenaar en modeont-
werper Roland Hjort. folkform.se

BEZINNING
Omringd door de rust 
en schoonheid van de 
natuur vinden we 
nieuwe inspiratie en 
bloeit onze creativiteit. 
Dit principe hanteert 
Bolia als uitgangspunt 
bij de collectie, die 
wordt gekenmerkt door 
ingetogen tinten en 
natuurlijke vormen en 
materialen. Modulaire 
bank Cosima, € 11.200. 
Spiegels Elope, vanaf 
€ 658. bolia.com
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BIJZONDERE BOEKEN

A A LT O  D E S I G N 
C O L L E C T I O N
Verzamelaar Pertti Männistö bezit een collectie 
van meer dan duizend ontwerpen van Aino 
en Alvar Aalto uit de periode 1928-1965. Dit 
boek toont de collectie bijna in zijn geheel, 
van klassiekers tot minder bekende versies en 
prototypes, € 91. fi nnishdesignshop.com

T H E  M O N O C L E  B O O K 
O F  T H E  N O R D I C S
Na eerdere edities over Italië en Japan is dit 
een spannende verkenning van de noordelijkste 
uithoeken van Europa. Met de verhalen 
achter de mensen en bedrijven die maken dat 
Scandinavië hoog scoort in alles, van design tot 
goed eten en leven, € 55. monocle.com

N I C H E T T O  S T U D I O
Multidisciplinair ontwerper Luca 
Nichetto combineert Italiaanse fl air 
met Scandinavisch design. Dit boek 
presenteert het portfolio van zijn 
studio van 2000 tot heden, waarbij de 
belangrijkste projecten worden uitgelicht, 
€ 65. phaidon.com

D e s i g n D e s i g nL i fe s t y l e

Oiva Toikka’s 
fantasierijke stijl 

zie je terug in deze 
heruitgave van de 
PomPom-vaas en 
in de kleine stern 

uit zijn serie 
Birds by Toikka, 
€ 950 en € 160. 

iittala.com

MINIMALISME
Haal rust in huis met een vloerkleed uit de Apertus-
collectie, die gedempte kleuren combineert met 
tactiele texturen. Ongeverfd en met de hand gewe-
ven, voor een sensuele ervaring die harmonie brengt. 
liniedesign.com
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STUDIES OF A TABLE 
Studies of a Table was een workshop georganiseerd 
door &Tradition waarbij vijf ontwerpers van over de 
hele wereld werden samengebracht om het concept 
tafel te verkennen. Verschillende materialen, een of 
meer poten: het doel was de grenzen te verleggen 
van wat wordt beschouwd als de archetypische tafel. 
andtradition.com

Deze houten stoel uit 1958 kreeg een 
duurzame upgrade: de zitting en rugleuning 

zijn gemaakt van vezels uit afval en 
gerecycled plastic. Børge Mogensen 

Conscious Chair, € 478. materdesign.com

KLEUR OP TAFEL
Conceptueel kunstenaar en chef-kok Laila Gohar uit New York 
maakt internationaal furore met haar food art. Voor HAY ontwierp 
ze een collectie servies en keukenaccessoires met de naam 
Sobremesa, wat Spaans is voor ontspannen genieten van elkaars 
gezelschap aan het eind van de maaltijd. hay.dk
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Helle Mardahl 
creëert met haar 
glasontwerpen in 
snoepjeskleuren 
een dromerig 
universum. Het glas 
is mondgeblazen, 
waardoor elk object 
zijn eigen unieke 
vorm heeft. Hier 
te zien zijn onder 
meer lampen uit 
de Bon Bon-serie. 
hellemardahl.com
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The House of  Finn 
Juhl verkreeg de 
exclusieve rechten 
om de meubels van 
de Deense meester 
tot leven te wekken. 
Op de foto de 
Pelican Chair uit 
1940. De mobile is 
een samenwerking 
tussen Max Lipsey 
en Just Haasnoot 
uit Wassenaar. 
finnjuhl.com
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ZACHT
Met Soft Works at 
Tableau onder-
zoekt de Duitse 
meubelontwerper 
Carsten in der Elst 
(1992) zachte 
materialen op hun 
toepasbaarheid in 
een huiskamer-
context. Daarmee 
wil hij de gangbare 
beleving van 
comfort ter 
discussie stellen. 
tableau-cph.com

LANDSCHAP
Het zijn de hellingen, richels en plateaus die de 
PEAK Sofa van Sigurd Larsen zijn karakteristieke 
silhouet geven. De zeven verschillende modules 
maken het mogelijk om talloze banklandschappen 
te creëren, vanaf  € 3.227. formela.dk

Fritz Hansen viert het 150-jarig jubileum en liet een 
paviljoen bouwen waar het beste uit de traditie 

van het Deense design was te zien. Egg Table van 
Arne Jacobsen, in 1952 ontworpen als aanvulling op 

zijn Ant Chair, vanaf € 1.965. fritzhansen.com

Kleed Blur uit de 
serie Flower Market 
in samenwerking 
met Tableau is 
gebaseerd op digitaal 
vervormde foto’s, 
vanaf  € 1.245. 
nordicknots.com
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BOVEN
Zyl Pouf, diameter  
130 cm, € 607. 
Hanglampen Orb,  
vanaf  € 675.

B O L I A ’ S  D E S I G N 
U N I V E R S E

Als je het hebt over hygge, dat 
onvertaalbare woord dat refereert aan 

gezelligheid en huiselijkheid, kom je 
vanzelf terecht bij het Nieuwe 

Scandinavische Design van het  
Deense merk Bolia.  

Tekst Saskia Dietz

H et credo van Bolia is: het huis is waar het hart is, een 
toevluchtsoord, een veilige haven. Met het creëren 
van duurzame en tijdloze meubels die generaties lang 

meegaan, de kenmerkende slanke silhouetten en elegante functio-
naliteit, neemt Bolia vanaf  het allereerste begin in 2000 een geheel 
eigen plaats in tussen alle andere Scandinavische merken. 
Stevig geworteld in de Scandinavische traditie werkt Bolia inten-
sief  samen met ’s wereld meest gerenommeerde, maar ook opko-
mende ontwerpers, die allen de liefde voor Scandinavisch design 
delen en met hun unieke bijdrages de collecties verrijken. 

RESPECT VOOR DE NATUUR
Geïnspireerd door de majestueuze Scandinavische natuur en met 
een diep respect voor het milieu spreekt het voor zich dat de  
Bolia-collecties gekenmerkt worden door kwaliteit en duurzaam-
heid. Tijdloze meubels en accessoires die generaties lang meegaan, 
het zit diep verankerd in Bolia’s DNA. 

BOLIA DESIGN AWARDS
Net als de Scandinavische seizoenen is Bolia niet bang voor  
verandering. Het merk streeft er voortdurend naar om de grenzen 
te verleggen en doet dit samen met enkele van de beste ontwer-
pers van over de hele wereld, van dynamische opkomende talenten 
tot gevestigde studio’s en internationaal bekende ontwerpers met 
wie zij de liefde voor Scandinavisch design delen.
In de overtuiging dat de toekomst van het bedrijf  ligt in de  
voortdurende opkomst van nieuw talent, richtte het Deense  
merk in 2007 de Bolia Design Awards op. De jaarlijkse wedstrijd,  
die in het voorjaar wordt gehouden, moedigt jonge creatieve  
talenten over de hele wereld aan om hun ideeën in te dienen, met 
de mogelijkheid om ze (duurzaam) te laten produceren en op de 
markt te brengen door Bolia. Een prachtige gelegenheid om de 
weg te effenen voor jonge geesten en nieuwe perspectieven, zowel 
voor Scandinavisch design als voor creativiteit. bolia.com

BOVEN
Hanglampen 
Balloon van textiel, 
vanaf  € 443.

RECHTS
Bank Graceful  
van geolied eiken, 
€ 1.174.

RECHTSONDER
Keramieken 
serviesgoed,  
vanaf  € 23.

ONDER
Bowie 
Armchair van 
witgepigmenteerd 
geolied eiken,  
€ 2.888.

G E SP O T
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