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ÎTo visit{Tussen meubels en kunst
Zijn het conceptuele meubels die de grenzen van de kunst aftasten, of
kunstwerken die een functionele bestemming kregen? Volgend weekend is
het Vanderborght-gebouw in het centrum van de hoofdstad voor de
tweede keer de achtergrond voor Collectible, een designbeurs waarbij je
door de tentoongestelde stukken steeds weer voor die vraag zal komen te
staan. Het is niet gezegd dat je het antwoord zal vinden, maar ernaar
zoeken tussen de werken van onder meer textielontwerpster Nathalie Van
der Massen, galerie Fracas uit Brussel en studio’s als het hippe Objects
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of Common Interest of Ries zal zeker de moeite lonen.

Uw wekelijkse

SabaT0/DOlijst

Collectible, van 14 tot en met 17 maart in het Vanderborght-gebouw (Schildknaapstraat 50,
Brussel), tickets vanaf 15 euro, www.collectible.design

NATALIE HELSEN

Ee

Aro-stoel van
studio Ries,

Aki-paravent van Nathalie Van der Massen.

{To shop/

Instantklassieker
Cartier is vandaag het bekendst om
zijn juwelen en horloges als ‘Tank’

/To shop/ Spiegeltje,

en ‘Panthère’, maar ondertussen

spiegeltje met een rand

heeft het Franse luxehuis zijn zinnen op een nog veel grotere markt
gezet: die van de handtassen. En
dat doe je het best door gelijk een
instantklassieker te lanceren.
Er waren al lederwaren, maar met

‘Guirlande de Cartier’ brengt het
merk nu een onmiskenbare Cartier-bag op de markt: fans herkennen in de achthoekige kalfslederen
tas, afgelijnd met een gouden bloemenbiesje, onmiddellijk de donkerrode juwelendoosjes die het
luxehuis al sinds 1910 gebruikt.

Wie rust of ruimte wil creëren in
een kamer, komt al een heel

eind met een mooie spiegel. En
daar wil het nieuwe Belgische
interieurmerk Illus een handje
mee helpen. Fijn detail aan
deze ‘Georgette’-spiegel is de
uitstekende rand waarop een
(bijgeleverde) kaars ofeen vaasje past.
‘Georgette’ van Illus is beschikbaar in
messing, zwart of wit staal of inox,
vanaf 975 euro, www.Illus-object.com

‘Guirlande de Cartier’ bestaat in drie formaten en komt in rood, zwart, groen en geel,
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Vanaf 1.950 euro, wwwcartiercom
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