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Remi Versteeg, co-founder van het Amsterdamse architectenbureau Beyond Space en het
Certosa Initiative zet de toon: "We hebben nogal wat verrassingen in petto voor de
bezoekers. Het belangrijkste is dat we weer samen kunnen komen. We hebben turbulente
tijden achter de rug en nieuwe onzekerheden voor de boeg, maar nu mogen we. We brengen
juist die exposanten samen waarmee we de transformerende kracht van design willen
vieren."

© Unilin Panels

© FieldS

Neem bijvoorbeeld Unilin Panels, een Belgische
fabrikant van panelen op houtbasis. Zij lbrengen
niet zomaar een stel planken van hun nieuwe
producten mee. In plaats daarvan gaven ze ene
carte blanche aan bureau King George om wat te
maken met de nieuwe collectie ’22-’26. Het
resultaat is een mobiele Trendshooter, die hun
product toont als een kermisschiettent.

Of kijk naar het uitbundige 'Fields', de unieke,
handgemaakte objecten van de Nederlandse
ontwerper en kunstenaar Marjan Veltkamp, die
de natuur altijd als uitgangspunt neemt. Haar
ruimtelijke objecten zijn niet alleen een plezier
voor het oog in elk interieur, privé of zakelijk,
maar verbeteren daar ook de akoestiek.

De bezoeker kan ook heel wat objecten
verwachten die hun premiere maken bij Certosa
Initiative, zoals van het Nederlandse designerduo VANTOT: "We hebben een deel van de
pandemische 'vrije tijd' besteed aan het
onderzoeken van licht. Architecten bouwen met
daglicht, maar met alle mogelijkheden van de
hedendaagse technologie, hopen we dat ze ook
met onze LED gaan bouwen. Hiervoor hebben
we een aantal referenties gerealiseerd die we
nog niet hebben kunnen delen met een groot,
internationaal publiek."
© VANTOT
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Margriet Vollenberg is co-founder en art directeur van het Certosa Initiatief. "Dit is echt de

eerste kans voor velen van ons om eindelijk te laten zien wat zolang verborgen is gebleven.
En laten we eerlijk zijn: de lockdowns en het sociaal isolement hebben ook voor introspectie
en kalmte gezorgd. En veel extra tijd, die sommigen van ons hebben besteed aan het
verkennen en re-evalueren van onze omgang met onze omgeving; natuurlijk, sociaal,
economisch. Dit heeft nieuwe inzichten, nieuwe inspiraties, engagementen en innovaties
opgeleverd."

We spraken een aantal van onze exposanten over hun
plannen en ideeën voor Milaan. Zo is daar Samir Mazer,
vertegenwoordigd door Ateliers Zelij. Hij werkt waar kunst,
ambacht en design elkaar treffen. In het eeuwenoude
ambacht van de Marokkaanse 'zellige' combineert en verkent
hij geometrische vormen in onvoorspelbare tinten van
kleitegels. Voor het Certosa Initiative presenteert Mazer zijn
Astère-collectie, een nieuw en opwindend experiment met klei
en behangpapier.
Voor sommige ontwerpers vormden de pandemie en de
opgelegde afzondering een interessante uitdaging. Marielle
Dupuits-Robbe van SOM Perfume: "Ons werk moet je
persoonlijk en fysiek ervaren; je kunt een geur nou eenmaal
niet whatsappen of mailen." Maar elke crisis biedt kansen.
SOM Perfume ontdekte de hernieuwde waardering van thuis,
en haakte daar slim op in met kleinere parfum-verspreidende
objecten, 'Wall Jewels' en 'Landscapes', om zo het welzijn
van hun producten de huizen in te brengen. De stilte van de
pandemie was bovendien de inspiratie voor hun SELAHparfum en -objecten, die bezoekers ook kunnen ervaren bij
Certosa Initiative.
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© Lorenzo Marini

Diezelfde stilte diende ook als inspiratie voor Lorenzo Marini. Op het Certosa Initiative
presenteert hij samen met Galleria Gracis, zijn meeslepende installatie 'Mirror Type'; een
beschouwing over narcisme. Marini: "Design is er om gedeeld te worden. Na een overdaad
aan digitaal delen, kunnen we dingen eindelijk weer met de hand aanraken, met eigen ogen
zien, met de neus ruiken." Bezoekers worden daarom uitgenodigd om 'Mirror Type' fysiek te
betreden; een vereiste voor deze installatie.
Voor jonge net-afgestudeerde designers waren de afgelopen jaren de mogelijkheden om
werk te tonen beperkt, zegt ontwerper Zowa Rindt van ZOWA: "Het is jammer dat er na mijn
afstuderen weinig mogelijkheden om tentoon te stellen waren. Dit wordt het eerste jaar dat ik
mijn eigen ontwerpen aan de rest van de wereld kan laten zien." Rindt toont met zijn werk
'The Visible Art of Connecting', bruikbare meubels die enkel door zichtbare verbindingen bij
elkaar worden gehouden. Zo worden ze benadrukt in plaats van verstopt, waardoor
vernieuwende details ontstaan.

© ZOWA

©9+1

Het Japanse collectief 9 + 1 heeft een ander inzicht
opgedaan tijdens de afgelopen periode. "Om drukte
te vermijden, zochten we onze toevlucht in de natuur.
We brachten veel tijd door in parken, in de bergen...
Dat gaf ons de mogelijkheid om na te denken over de
menselijke impact op de natuur en onze rol als
makers in het beschermen van het milieu." Door het
combineren van natuurlijke en nieuwe materialen wil
9 + 1 een nieuwe vorm van ambacht creëren,
geïnspireerd door Japanse traditionele ambachten.
Bij Certosa Initiative presenteren zij onder andere
'Flex', een onderzoek naar de mogelijkheden van
glas, dat resulteert in een zacht en robuust materiaal.
Ook tonen ze 'Tiny Cloud', een dromerig apparaat dat
een wolk in je woonkamer creëert en tegelijkertijd
dienst doet als luchtbevochtiger.
Een lockdown betekent ook minder afleiding. Het
Wasatch Design Collective, dat ontwerpproblemen
oplost met Origami-vouwprincipes, kreeg de laatste
jaren meer tijd om zich te concentreren op hun
FLEXY productgroep. Deze producten worden
vervaardigd uit één enkele plaat multiplex en in hun
definitieve vorm gevouwen met behulp van Lamina
Emergent Torsion scharnieren. "Het was erg moeilijk
om zo geïsoleerd te zijn van onze designvrienden”,
aldus het collectief, “we kunnen daarom niet wachten
om in Milaan te zijn en onze interesses met iedereen
te delen."

© Wasatch Design Collective

© Studio AENEAE, Victor and Erna

Voor ontwerpers én broer en zus Victor en Erna
de Bie veranderde de pandemie hun diepe band
in een creatieve band: "Vóór corona hadden we
ieder onze eigen studio en exposeerden we af en
toe samen ons werk. Tijdens de quarantaine zijn
we echt intensief gaan samenwerken. Onze
artistieke uitgangspunten kwamen samen en
veroorzaakten een verbazingwekkende
chemische reactie, waardoor een nieuw
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© Pforzheim University

Het Duitse Pforzheim Universiteit zal met een
delegatie van zowel MA Design and Furniture
Making als BA Jewellery aanwezig zijn. Daarbij
nemen ze het afstudeerwerk van de Jewellerystudenten mee. Professor Christine Lüdeke:
"Deze laatste jaren hebben onze neiging
versterkt om het 'nu' sensitief te onderzoeken
zodat we het 'volgende' beter kunnen begrijpen.
Milaan is hier altijd een vruchtbare grond voor

universum van mogelijkheden ontstond. Om in
Milaan te exposeren als broer en zus met het
Certosa Initiative, voelt in alle opzichten als een
feest."

geweest - we zijn samen een beetje high omdat
we dit eindelijk weer met al onze zintuigen
kunnen doen. We hebben de Milan Design
Week echt gemist; het zijn de onverwachte
ontmoetingen, de spontane ontdekkingen die
ons voeden."
Meer beeld hier »

We kijken ernaar uit om je dit alles en nog zo veel meer te laten zien tijdens de
Milan Design Week van 7 tot 12 juni 2022.
Bezoekers adres Certosa Initiative:
Via Barnaba Oriani 27, 20156 Milano

Beyond Space is een internationaal architectenbureau gevestigd in

Amsterdam. Het team wijdt zich aan hun voorliefde voor delicate
interieurs en grootschalige transformaties en is ervan overtuigd dat
architectonisch denken veel verder gaat dan alleen de ruimte. Ze combineren
daarvoor creatief ondernemerschap met onconventionele ideeën en intuïtief design.
Beyond Space mixt gebouwen, ruimtes en objecten, en in dit geval: mensen, en bouwt
zo aan nieuwe verbindingen.
Organisation in Design heeft een twintigjarige staat van dienst in het

organiseren van gecureerde tentoonstellingen die de voorhoede op het
gebied van hedendaags design laten zien. Met veel toewijding bevorderen, helpen en
promoten zij design op alle mogelijke manieren, over de hele wereld. Als oprichters
van Ventura Projects toonde Organisation in Design zich van essentieel belang bij de
herleving van onontdekte wijken in Milaan.
Certosa District De Milanese wijk Certosa verenigt zijn industrieel erfgoed

met zijn innovatieve toekomst als lokale buurt met een globale mentaliteit,
met cultuur als ultieme tool voor vernieuwing. Het multidimensionale
regeneratieproject omvat nieuwe en verbeterde winkels, kantoren en groene ruimtes,
én een buurt-brede programmering van evenementen. Dankzij het nabijgelegen
Politecnico di Milano is de buurt de thuisbasis van veel universiteitsstudenten en
jonge gezinnen. Ook is het goed verbonden met het stadscentrum via de Passante en
de verschillende buslijnen en fietsroutes.
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