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STYLE

The Fresh Light

SPOT

Spiegelbeeldig

Breugeliaans buffet

Finse finesse

Interieurdesigners Julie Thiers

Het Antwerpse feestconcept

Het ecologische Hymy lijkt

en Henri Van den Broeke

Plein Publiek plant nu ook een

zo weggelopen uit een

stuitten bij het inrichten van

serre neer in het Brusselse

Scandinavisch interieur, maar

Dynastiepaleis. Er worden

is in werkelijkheid het nieuwe

probleem: een mooie spiegel

onder meer brunches, con-

Mechelse label van grafisch

vinden. Daar pasten ze een

certen, jazz- en dansavonden,

vormgever Marleen Van

mouw aan met een eigen

vintagemarkten, modeshows

Antwerpen. Dekenties, kus-

lijn. Illus staat voor minimalis-

en workshops gepland. Bar

sens en speelmatten van 100%

tisch design, functionaliteit en

en restaurant hebben ter ere

organisch katoen voor de baby-

Belgische productie. De drie
spiegels Edie, Georgette en

van het Bruegeljaar een menu

en kinderkamer, maar ook

onder invloed van de Vlaamse

muurdecoratie geprint op hout.

Beatrice in verschillende uitvoe-

meester. Op 6 april opent er

De productie ligt in Portugal

ringen worden snel aangevuld

bovendien Beyond Bruegel

en alle items hebben het Gots-

met andere objecten.

waarbij via nieuwe technologie

label dat een milieuvriendelijke

> Verkrijgbaar in wit of zwart

de klassieke werken tot leven

en sociaal verantwoorde pro-

staal, messing en inox (prijzen

worden gewekt en je meer over

ductie garandeert. Bestellingen

tussen 425 en 975 euro) bij Objet

de schilder te weten komt.

Trouvé (Kortrijk, Knokke en

> Plein Publiek BXL, Kunstberg 5,

worden plasticvrij verzonden in
gerecycleerd papier.

Brussel) of via hello@illus-object.

1000 Brussel, www.pleinpubliek.

+ www.hymy-baby.com

com, www.illus-object.com.

be, www.beyondbruegel.be.
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