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4 ontwerpers
van het warm-minimalisme

2. Vincent Van Duysen
Waarom: De Belgische architect en ontwerper heeft wereldwijd
succes en bewijst keer op keer dat je met enkele ingetogen
basiskleuren en rijke materialen uiteenlopende sferen kunt
creëren en kunt blijven verrassen.
Kenmerkend: De wisselwerking tussen interieur en architectuur.

3. Hans
Verstuyft
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1. Piet Boon
Waarom: Hoewel sommige projecten rijk zijn
aan kleur, werkt Studio Piet Boon veelal met
natureltinten in combinatie met een vleugje
glamour. Denk hierbij aan messing, fluwelen
zitmeubelen en bijzondere kunstwerken.
Kenmerkend: Een tijdloze basis met
authentieke details.

Waarom: Ook hij heeft als geen ander
de Vlaamse stijl onder de knie. Een lichte
basis is wat projecten van Hans Verstuyft
veelal gemeen hebben. Dankzij materialen
als hout voelt het geheel warm aan. Veel
is op maat gemaakt, zodat het geheel rust
uitstraalt.
Kenmerkend: Strakke lijnen in combinatie
met ronde vormen in details.
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4. Remy Meijers
Waarom: Interieurarchitect Remy Meijers
besteedt veel aandacht aan het kiezen van
materialen. In elke ruimte vind je weer een andere
natuursteen of houtsoort, waardoor de ruimtes
in elkaar overvloeien maar er tegelijk ook
spanning gecreëerd wordt.
Kenmerkend: Tijdloze interieurs - met grijstinten die rijk zijn aan natuurlijke materialen.
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Tekst Jackie Oomen
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Wie minimalisme zegt, denkt al gauw aan toparchitect John Pawson. Van klooster
tot Calvin Klein-winkel, zijn ontwerpen ademen altijd die serene, haast sacrale sfeer.
Toch is het de internationaal gerenommeerde Vlaamse antiquair en kunsthandelaar
Axel Vervoordt die volgens ons de nieuwe golf warm-minimalisme vorm gaf. Met
zijn wabi sabi-filosofie, de ode aan imperfectie, toonde hij dat minimalisme ook
doorleefd en warm kan zijn. Ruw gepleisterde muren, een verweerde deur van wel
300 jaar oud, dat ene ambachtelijk gemaakte stoeltje … zijn interieurs brachten een
revolutie op gang die velen inspireerden. Deze vier ontwerpers uit de lage landen
maken elk op hun manier deel uit van de nieuwe golf.
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