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Drie dagen lang was het HAKA-gebouw
in Rotterdam weer het podium voor de
designbeurs Object. De pakweg 200
ontwerpers en labels trokken bijna 10.000
designliefhebbers. Object is uitgegroeid
van een ‘verkoopbeurs’ tot een
toonaangevend platform voor eigentijds
design en een springplank voor jong
talent, met veel design, maar ook mode,
architectuur, kunst en verlichting.
– Door Monique van Empel

Beam Light

Forever is de studionaam van
Bienke Domenie en Sara Degener.
Hun Beam Light is een in hoogte
aanpasbare lamp die daardoor tussen
elke vloer en elk plafond past. De clou
zit ‘m in de twee losse kolommen
van polyester: de bovenste,
semitransparante kolom is hol en
wordt aan het plafond bevestigd
en vervolgens wordt de massieve
kolom, met bovenin de ledlamp, erin
geschoven. Kleurencombinaties zijn
naar wens mogelijk.

Hope rising

Cubo

De intrigerende tafel- en vloerlampen van Joeny
Veldhuyzen van Zanten voor Linteloo: de Cubo-lampen
worden met de hand geblazen bij Van Tetterode Glass
Studio in Amsterdam. Na het blazen wordt het glas
‘bevroren’ in een mal met de vorm van een vierkant. Zowel
aan als uit zijn ze bijzonder. In diverse kleuren en drie
maten.

Naast productontwerpster is Jule
Cats ook zangeres en schrijft ze
muziek. Geïnspireerd door diverse
emoties vertaalt ze verhalen
naar fysieke producten. Ieder
product is handgemaakt en wordt
gekarakteriseerd door ongewone
verbindingen tussen contrasterende
materialen. De Rise lampen zijn
gemaakt van beton en polyesterhars
en 32 of 42 cm hoog. Het licht lijkt uit
as te verrijzen en vertegenwoordigt
zo hoop.

Ontwerpduo

Contour is het nieuwste lichtsysteem
van Ontwerpduo. Het bestaat uit
lange, rechte en ronde vormen, die
onderling naar eigen idee kunnen
worden gecombineerd tot een royale
en intrigerende lichtsculptuur. De losse
elementen zijn van metaal, met een
dynamische ledstrip, zodat het object
in alle kleuren en lichtintensiteiten kan
worden ingesteld: van pastel tot helder
en van koel tot warm. Maatwerk voor
tegen de wand of los in een ruimte, en
ook verkrijgbaar in drie vaste lampen:
Mist, Tower en Circle.
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