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Dit ‘new kid on the block’ neemt Via Barnaba Oriani 27 over en onderscheidt zich van alle
andere evenementen tijdens de Salone door de ruime openingstijden. Bij Certosa Initiative
kan de bezoeker niet vanaf 12 uur terecht om alle spannende exposities te ontdekken, maar
ook de avonden zijn goed gevuld met aperitivos, diners waar lijf en geest beiden gevoed
worden, spannende optredens en nachtelijke spektakels.nTijd om weer wat exposanten voor
te stellen.
"De reflectie en introspectie én ruimte om te experimenteren waren misschien onverwachte,
maar welkome neveneffecten van de lockdowns en het daaruit volgend sociaal isolement. Dit
jaar zal de Milan Design Week de vruchten plukken van de creatieve explosie die daarop
volgt.", zegt Remi Versteeg, mede-oprichter van het Amsterdamse architectenbureau Beyond
Space en van Certosa Initiative. Margriet Vollenberg, medeoprichter en art director van
Certosa Initiative voegt toe: "Als ik één thema zou moeten aanwijzen -en het zijn er zo veel!-,
dan is het dat frisse toekomstperspectief. Voor veel van onze exposanten hebben de
afgelopen jaren geleid tot een herdefinitie van hoe zij ontwerpen voor een duurzame
toekomst."
Klik op elke foto voor meer!

© Creative Chef Studio

© Huqrugs

A prime example. The Certosa Initiative sees the
premiere of the Futuretarian Supermarket. Creatives
and designers are invited to take their seat at the table
within the art installation to dine and design the future
of food together. The all-white supermarket presents a
blank canvas — a clean slate! — ready to receive fresh
ideas. In this initiative by Creative Chef, fronted and
cheffed by Jasper Udink ten Cate, guests are prompted
by moderator Dr. Sonia Massari to probe and advance
ideas for future foods. Says Udink ten Cate: "The
future of food is important to me. I believe co-creation
leads the way to the best possible solution, so I want to
go beyond my own vision: we start a global search for
the perfect future food dish together!"
For Huqrugs, the last few years brought quiet and
concentration to focus on the development of new
designs, birthing a very personal collection. Says
Huqrugs founder Frans Verschuren: "Trying out new
techniques without the pressure of having to present
direct results has been positive for me." Huqrugs
brings a collection of flatweaves and hand-knotted
rugs, designed in Amsterdam, made fairly and
sustainably in Europe, to the Certosa Initiative.

Studio Stefan Leuchter zal de lichtobjecten
'Versatile' en 'Human Nature' op Certosa Initiative
tonen. Hiermee experimenteert hij op speelse
wijze met niveaus van transparantie en
doorschijnendheid in combinatie met LED en

daglicht. Leuchter genoot van het "gat in de tijd"
dat ontstond door de lockdowns, waardoor er
ineens ruimte was voor experimenten. "Het bracht
een bewustzijn van hoe we omgaan met elkaar en
de wereld om ons heen, van de aarde tot onze
individuele ruimtes." En: "Het creëren van
duurzame kunst met gerecyclede materialen is
een focus in onze lichtkunst. We zijn enthousiast
en nieuwsgierig om onze ontwerpen vanuit ons
atelier in Rotterdam naar een internationaal
podium te brengen bij Certosa Initiative, en om
ons te laten inspireren door andere ontwerpers."

Atelier Ruben van Megen zal een ruimte vol
materiaalexperimenten, vastgelegde
herinneringen en vormen samenstellen. In een
woestijnachtige sfeer, met zand als verbindend
materiaal tussen de ontwerpen, nodigt Van Megen
de bezoeker uit om een oase van design binnen te
treden. Hij heeft zin om weer op te duiken in een
publieke en sociale context. "Mijn ontwerp gaat
over de interactie tussen object en
gebruiker/toeschouwer: dat is onmisbaar, het is
wat het tot leven brengt. In elk design zit een
stukje van mezelf en ik bloei op als ik zie wat een
ontwerp met mensen doet. Ik kijk enorm uit naar
Certosa Initiative!"

© Studio Stefan Leuchter

© Atelier Ruben van Megen

© Alissa + Nienke

© orange or red

Designerduo Alissa + Nienke merkte in de huidige
maatschappij de toegenomen nadruk op welzijn op.
Om die reden richten zij zich op het ontwerpen van
interieurproducten die de zintuigen prikkelen en
gezondheid en welzijn bevorderen. Op Certosa
Initiative tonen ze 'Spaces for Wellbeing', een
samenwerking met Senses&Spaces-psycholoog
Renske Bongers. Het duo: "Wij geloven in de
kracht van de zintuigen, en door onze materialen
kunnen we een broodnodige zachtheid in onze
dagelijkse ruimtes brengen. We kunnen niet
wachten om na jaren van ontwikkeling van onze
studio en onderzoekspraktijk onze visie op Spaces
for Wellbeing te presenteren bij Certosa Initiative,

orange or red ontwerper Marieke van Heck
combineert traditionele technieken met
hedendaags design. Ze brengt twee ontwerpen
mee naar Certosa Initiative: 'Rattan & PET', het
resultaat van een onderzoek naar de combinatie
van rattan en gerecycled PET garen, en 'Dashes',
een wandkleed annex room divider, annex tapijt,
annex designobject. Van Heck: "De afgelopen
periode heeft mij de gelegenheid en de tijd
gegeven om uit vicieuze cirkels te stappen en me
te richten op lang gekoesterde
(materiaal)onderzoeken en samenwerkingen. Ik
kijk ernaar uit om in Milaan de resultaten te tonen
van twee projecten waar ik de afgelopen jaren aan

en een internationaal publiek onze materialen en
installaties te laten ervaren."

heb gewerkt en hoop daarover in gesprek te gaan
met andere professionals."

To some, the last few years spelled freedom.
Cesare Griffa relates: "Covid gave me an
incredibly creative sabbatical. I moved from
Martial arts to Yoga: I quit the everyday fight with
schedules and found myself in a personal
exploration that brought me a completely different
kind of work." He brings his project ‘The Algal
Mass’ to the Certosa Initiative, staged as an
informal temple where the Algal Priests perform a
daily ritual. This installation features custom
wooden furniture coated in a special dye made
from micro-algae, the photosynthetic organisms
that make up the very origin of life on the planet.
But don’t miss the Algal Priests in action!
© Cesare Griffa

Lambert Kamps, die vaak buiten werkt, zag zichzelf minder gehinderd dan de meesten
tijdens de pandemie. "De voorbereiding van Tube Display, een groot project voor het Tschumi
Paviljoen te Groningen, was een welkome afleiding. Ik had daardoor veel te doen en dat
heeft me echt door deze moeilijke periode heen geholpen." Maar, zo voegt hij toe: "Mijn werk
is een reactie op mijn persoonlijke ervaringen die gevormd worden door de wereld om ons
heen. Het is dus goed om weer te presenteren en tussen andere ontwerpers te zijn om
ideeën uit te wisselen." 'Tube Display' gaat mee naar Certosa Initiative. Het is een kinetisch
lichtkunstwerk dat gecomprimeerde lucht gebruikt om teksten op een dynamische manier te
presenteren. Zien doet geloven!

© Lambert Kamps

© Tjep

Frank Tjepkema's ontwerpbureau Tjep. brengt een
revival van een werk dat twintig jaar geleden op de
Salone het levenslicht zag, maar dan met een
onmiskenbare 2022 twist. "Het afgelopen jaar was ik
bijzonder geïnteresseerd in de verdere digitalisering
van de maatschappij door de Covid-restricties. Maar
in plaats van het te haten, besloot ik het te omarmen.
Ik heb een digitale dimensie toegevoegd aan mijn
fysieke werk, via het logos NFT project." Op Certosa
Initiative zal dus de heruitgave van Bling Bling te zien
zijn: een gouden hanger, bestaande uit honderd
gestapelde logo's, maar nu met digitale merken als
Facebook, Twitter, Tinder en Instagram. Het sieraad
is niet alleen verkrijgbaar als fysiek stuk, maar ook
als NFT. Wie huivert bij het idee van deze ‘NonFudgible Tokens’ kan terecht bij Tjepkema voor de
nodige duiding.
"De tast is ons eerste zintuig. Door te voelen maken
we kunst, claimen we ons bezit, en wie en wat we
liefhebben. We laten sporen na en vinden onze plek
in de wereld; voelen is hoe we ons verbinden", zegt
Lizan Freijsen. Op Certosa Initiative toont zij haar

project 'Matter Matters'. Haar inspiratiebron hierbij
zijn schimmels, die olie en plastics omzetten in
vruchtbaar materiaal. Deze langzame en onzichtbare
processen vertaalt Freijsen naar een zintuigelijke
ervaring. Zo hoopt zij de toeschouwer met andere
ogen en meer waardering naar micro-organismen te
laten kijken. Freijsen: "Contact maken leek iets wat
vermeden moest worden na een tijd waarin afstand
de norm was en we aanraking uit de weg gingen.
Deze presentatie is een ode aan de fysieke wereld,
een uitnodiging om in vriendelijkheid te voelen en te
delen."
Meer beeld hier »

© Studio Lizan Freijsen

© Hollands Licht

Working with emerging talent as well as more
established names, Hollands Licht develops
timeless products that will continue to attract
attention in a subtle way. Their luminaires are not
only pleasing to the eye; they also offer optimal
lighting comfort. And this is exactly what they’ll
show at Certosa Initiative: two eye-catching
installations that also show the functionality of
their products and tell exactly what Hollands Licht
stands for: innovative, functional and daring
lighting. They will also bring their brand new
Colour Pigment study done by Dutch design
studio RAW Color. Based on the pigments that
Rembrandt used in his paintings, they created
128 unique colours out of which Hollands Licht
picked 12 that will be available in their collections.
The complete study and all colours will be
presented at Certosa Initiative for the first time.

Het opkomende internationale Atelier Jungblut
ontwerpt en produceert binnen- en
buitenmeubilair voor de luxemarkt: B2B en B2C.
Voor Certosa Initiative toont het in Nederland
gevestigde merk verschillende stukken uit hun
collectie. De DC 111 buitenstoel met parasol
wordt geleverd met een interessant
verhuurconcept, waar elke producent, marketeer,
strandclubeigenaar, of elke andere vorm van

© Envisions designlab

Envisions designlab verenigt meer dan twintig
multidisciplinaire creatieven met een gedeelde
fascinatie voor experimenteel onderzoek. Op
Certosa Initiative zal hun werk 'fibers unsorted'
te zien zijn. Het is zowel een commentaar op de
vervuiling en verspilling van de textielindustrie
als een suggestie voor een oplossing van het
probleem. Envisions maakt toepassingen voor
gerecycled garen van afvaltextiel dat voldoet
aan de hoogste industriële normen, ontwikkeld
door Brain of Materials. Het garen wordt hier
toegepast in een abstracte installatie die bewust
een visuele verbinding legt met de autoindustrie, aangezien de materialen daar aan de
hoogste normen moeten voldoen. Tegelijkertijd
laat de installatie veel ruimte voor mogelijke
toepassingen in andere industrieën.

horeca winst mee kan maken. Max geeft graag
uitleg over zijn uitvinding, dus kom zeker langs.

© Atelier Jungblut

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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