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Eigenaar en creatief directeur 
Interior & Styling van Studio Piet Boon

Restaurant: “Ik kom heel graag in The Jane in 

Antwerpen, een plek waar design, eten en kunst sa-

menkomen. Alles draait er om beleving en bijzonder 

is dat niet een aspect de boventoon voert. Drie jaar 

geleden transformeerden wij de kapel van het voor-

malig militair hospitaal in dit internationale high-end 

restaurant. In 2016 is The Jane is uitgeroepen tot 

mooiste restaurant van de wereld. We zijn als team 

bijzonder trots dat wij hier onderdeel van waren.”

Boek: “Vorig jaar bezocht ik de expositie van  

Cy Twombly in Pompidou in Parijs. Zijn werk is zo 

waanzinnig dat ik meteen het bijbehorende boek 

kocht. Van bepaalde werken word ik zelfs emotio-

neel. De beelden en de kleuren zijn erg inspirerend.”

Tentoonstelling: “Ik wil heel graag naar de ten-

toonstelling ‘Treasures from the Wreck of the Unbe-

lievable’ van de Britse kunstenaar Damien Hirst tijdens 

de Biënnale van Venetië (nvdr, tot 26 november). Hij 

creëerde een scheepswrak vol met kunstschatten. 

Hij roept als het ware een schijnwereld op. Ongeloof-

lijk dat iemand dat kan bedenken. Ik kan niet wachten 

tot ik het met mijn eigen ogen kan aanschouwen.”

Ontwerper: “Bart Hess maakt heel bijzondere 

dingen. Hij is afgestudeerd aan de Design Acade-

my in Eindhoven. De rode draad in zijn ontwerpen 

is de relatie tussen mens, materiaal, natuur en tech-

nologie. Hij heeft een heel experimentele, onder-

zoekende werkwijze op kunstgebied.”

pietboon.com

Als eigenaar en creatief directeur Interior & Sty-
ling van Studio Piet Boon heeft Karin Meyn veel 
invloed op de populaire Studio Piet Boon-stijl. 
Met een multidisciplinair team ontwerpers, archi-
tecten en stylisten werkt ze aan uiteenlopende 
projecten over de hele wereld. Hier deelt ze haar 
persoonlijke favorieten.
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