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Roos Stalpers, Fee van ’t Veen & Anneleen Peeters

NEWS

VAN HIER TOT TOKIO
Drie redenen om een bezoekje  
te brengen aan Time & Style  
in Amsterdam

1. Het Japanse woonmerk zit aan de rand van de 
Jordaan, in het oude politiebureau Raampoort. 
Een opvallend pand met een charmant 
torentje. Naast de showroom in Milaan is dit de 
enige andere winkel van het merk in Europa.

2. De Time & Style-collectie gaat op vier 
verdiepingen in de mix met handgemaakte, 
unieke Japanse meubels en woonaccessoires.

3. Time & Style organiseert regelmatig 
tentoonstellingen met de focus op Japans 
design en hedendaagse kunst. 
timeandstyle.com

Minimaal kleurgebruik zorgt 
dat de natuurlijke materialen 
de spotlight pakken.

Achromatisch

TONA AL & TIJDLOOS
Goed nieuws voor wie houdt van de 
ingetogen kleuren in de interieurs van 
Studio Piet Boon. De ontwerpstudio 
lanceert eindelijk een eigen collectie 
verf- en pleisterproducten. 
De collectie bestaat uit twintig kleuren en zes 
verschillende afwerkingen, die je moeiteloos 
onderling kunt combineren, maar ook goed 
passen bij hout en natuursteen. De producten 
zijn geschikt voor gebruik op binnen- en 
buitenmuren en houtwerk zodat je echt een 
totaalconcept kunt creëren. De Piet Boon Paint 
& Plaster-collectie is exclusief te koop via de 
webshop pietboonpaintandplaster.com

“Met onze kleuren halen we 
herinneringen op die gemaakt zijn in de 
natuur over de hele wereld”
- CREATIEF DIRECTEUR KARIN MEYN

WABI-SABI
Het Italiaanse Casalgrande Padana 
omarmt de Japandi-stijl, waarin 
natuurlijke kleuren de boventoon voeren. 
De duurzame, gifvrije, porseleinen Metropolis-
tegels met hun betonlook zijn de ideale basis 
voor een Wabi-sabi interieur, een omgeving waar 
de schoonheid van soberheid en vergankelijkheid 
middels doorleefde stukken wordt gevierd. 
Metropolis vloer- en wandtegel € 40,50 per 
vierkante meter, casalgrandepadana.com

Irving Penn, 
Sue Murray 
in avondjurk 
van Cristóbal 

Balenciaga, Vogue, 
September 1967
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MEESTERLIJK ZWART - BALENCIAGA
Zwart is mysterieus en tijdloos, in interieurs én in 
mode. Deze tentoonstelling zal je vast inspireren:

Wat? Modetentoonstelling rondom het werk van Cristóbal 
Balenciaga (1895-1972).
Waarom? De sculpturale en zeer complexe couture van de 
Spaanse modeontwerper. De ontwerpen komen het best tot 
hun recht in zijn lievelingskleur zwart. De ruim 100 gitzwarte 
stukken op de tentoonstelling zijn hiervan het bewijs.
Waar? Kunstmuseum in Den Haag.
Wanneer? t/m 5 maart 2023.
kunstmuseum.nl
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