
H
oe staat het met uw goede
voornemens voor 2017; lukt het
u om een dagelijkse portie
fitness, superfoods en yoga in
te nemen? Bravo! Je voelt je

gewoon beter door sportief en gezond te
leven. Niet voor niets dat de sportieve life-
style-trend ook in mode en interieurdesign
terug te zien is. Ontwerpers spelen met
vlakken, strepen en ruiten in contrasteren-
de kleuren, dat ook wel ‘color blocking’
wordt genoemd. De meubelen hebben een
ranke en slanke vorm, maar zijn ijzersterk
en vaak gemaakt van ijzerdraad en metaal.
Goed voorbeeld is de nieuwe stoel Twisted
van ontwerper Ward Wijnant, waarvan hij
de van staaldraad gemaakte poten met de

hand heeft gedraaid, waardoor elk stoeltje
uniek is en iets speels krijgt. De hanging
lamp van het Belgische ontwerpersduo
Muller-van Serveren maakt onderdeel uit
van een collectie waarmee je creatief lijnen,
vlakken en sportieve kleuren in je interieur
kunt brengen. De XXL spiegel in de vorm
van tafeltennisbatje is een kunstobject uit
de Game On-collectie van Jamie Hayon voor
Galerie Kreo. Het zwarte kleed met een
lijnenspel erop, dat zo uit de traditionele
gymzaal lijkt te komen, maakt deel uit van
de Body Building-collectie van de vermaar-
de studio Biagetti. Een leuke doe-het-zelf
tip om je huis in vorm te brengen is om op
je gietvloer met gekleurd tape sportieve
(stippel)lijnen te trekken. Ik daag u uit!
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Nathalie, bureau-
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Rhom Trivet van Hay
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collectie van Jaime
Hayon voor Galerie
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me kastje van
OliverBonas.com,
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