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NEWSant nnee EVENEMENT

Al sinds 2007 pakt Design 
September jaarlijks uit met een 
waaier aan evenementen, meteen 
de start van het nieuwe designjaar. 
Een greep uit onze favoriete events.

Design is niet het exclusieve terrein van volwassenen. 
Ook de kleintjes mogen meegenieten dankzij events als 
Design for Kids in het Atomium, een designinitiatie voor 
kinderen van 5 tot 10 jaar, en de expo Toys & Design for 

Kids. Die expo is een initiatief van de Brusselse winkels 
Mikado en Chouchou, die opkomende designers uitno-
digden om te werken rond het thema kinderspeelgoed. 
In de enorme ruimte van restaurant Garage à Manger, 
waar de tentoonstelling plaatsvindt, kunnen kinderen 
niet alleen hun ogen de kost geven, ze ontdekken ook 

op een speelse manier wat design is en kunnen zelf 
aan de slag gaan tijdens een van de workshops. De 
plek is aangekleed door protOtype, een architec-

tuurbureau dat ook meubels ontwerpt. 
u Workshops ‘Design for Kids’ in het 

Atomium. www.atomium.be/kids  
u ‘Toys and Design for Kids’: van 
10 tot 17 september in Garage à 
Manger, Washingtonstraat 185,  
1050 Brussel. Workshops op 
zaterdag en zondag van 15 tot 19 
uur. www.toysanddesignforkids.be

Lucie Koldova is een talentvolle jonge ontwerpster die prachtig 
werk maakt. Vier jaar geleden liet ze voor het eerst van zich 
horen dankzij haar samenwerking met verlichtingsfabrikant 
Brokis. Vandaag heeft de Tsjechische met thuisbasis in Parijs 
zich een stevige plek weten te veroveren in de designwereld en 
tekent ze ontwerpen voor onder meer het Belgische label Per/
Use (foto). Ze geeft het beste van zichzelf met een expo bij Diito 
en een lezing in Flagey.
u Van 9 tot 30 september bij Diito, Aurorestraat 62, 1000 
Brussel. Lezing in Flagey op 16 september om 20.15 uur. 
u www.diito.be, www.flagey.be, www.luciekoldova.com
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Het infopunt van Design September is dit 
jaar ondergebracht bij Pimpinelle, een  
conceptstore annex tearoom gespecialiseerd 
in keukenbenodigdheden en kruidenierswa-
ren. Je kunt hier trouwens niet alleen terecht 
voor informatie, maar ook voor verschillende 
projecten. Zo vind je hier een mozzarellabar 
met Italiaanse kwaliteitsproducten: om mee 
te nemen, om ‘s middags ter plekke te veror-
beren (van dinsdag tot zaterdag) of om iets 
lekkers mee klaar te maken in een van de 
workshops van foodblogster Aline Gerard. 
Buon appetito! 
u Vlaamsesteenweg 57, 1000 Brussel. 
www.pimpinelle.be 

WIN!  
Maak kans op een lunch voor 2 personen 
(drank inbegrepen) in de mozzarellabar. 
Open van dinsdag tot zaterdag, van 12 tot 
14.30 u. Meer info op p. 142.  

MOZZARELLA
BIJ PIMPINELLE

DESIGN SEPTEMBER 
ZOEKT HET HOGEROP 
Omdat de bovenstad tot nog toe wat in de schaduw bleef tijdens 
Design September, organiseert journaliste Kunty Moureau dit 
jaar voor de eerste keer UpTown Design. Als intendant geeft ze 
acht ontwerpers de kans om op vijf verschillende plekken tussen 
de Naamse Poort en de Louizapoort hun creaties te tonen. Zo 
krijg je bij L’iselp het werk te zien van drie juwelenontwerpsters 
en de Project Store van Greta Marta stelt zijn deuren open voor 
de creaties van designer Pascal Breucker (foto).
u Van 11 tot 28 september. www.designseptember.be

 HAPPY BIRTHDAY
CHRISTA RENIERS
Al twee decennia lang laat Christa Reniers 
vrouwen schitteren met haar hedendaagse 
juwelen. De ontwerpster creëerde een eigen 
esthetische taal die heel elegant oogt en 
getuigt van een creatieve en originele per-
soonlijkheid. Naar aanleiding van Design 
September presenteert Christa Reniers een 
overzicht van haar werk in 20 juwelen, een 
catalogus en twee tentoonstellingen: The 
Power of Objects, een expo in het ING Cul-
tuurcentrum op het Koningsplein ter gele-
genheid van het designevent, en een meer 
intieme expo in haar winkel aan de Zavel. 
u Lebeaustraat 61, 1000 Brussel.  
www.christareniers.com
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DE MOOISTE WINKEL? 
KIES JE FAVORIET 

Een fijn initiatief is de wedstrijd 
Commerce Design Brussels die 

awards uitreikt aan de mooi-
ste of origineelste nieuwe 
winkels in de hoofdstad. De 
jury maakte al een selectie; 

nu is het aan jou om uit de  
laureaten je favorieten te kiezen. 

Tot 15 september kun je je stem uitbrengen op 
een van de winkels. De prijsuitreiking vindt plaats 
op 25 september.
u www.commercedesignbrussels.be

RUW
KANTJE
Op de redactie zijn we fan van de creaties van Yael Mer en 
Shay Alkalay, het duo achter Raw Edges. De ontwerpers, met 
thuisbasis in Londen, werken voor de grootste namen - van 
Established & Sons over Moroso (foto) tot Lema. Daarnaast 
creëren ze installaties en zijn hun designstukken te bewon-
deren in gerenommeerde musea. Op uitnodiging van een 
privéverzamelaar presenteren ze Colors & Patterns, een instal-
latie/collectie die nog niet uitgebracht werd.
u Van 9 tot 14 september, Zennestraat 19,  
1000 Brussel. www.raw-edges.com

SWEET LIFE
CAROLINE GOMEZ
In de showroom van La Fabrika, gelegen in de Dansaert-
straat, kun je het werk van Caroline Gomez bewonderen. 
De Franse ontwerpster, gespecialiseerd in limited editions 
en collecties uitgebracht in eigen beheer, maakt je wegwijs 
in haar minimalistische, heldere en poëtische universum. 
Dat doet ze aan de hand van dagelijkse gebruiksobjecten 
en haar installatie die de naam Sweet Life kreeg.
u Van 6 tot 27 september in La Fabrika,  
Antoine Dansaertstraat 182, 1000 Brussel.  
u www.lafabrika.be, www.carolinegomez.com  

WIN!  
La Fabrika geeft 5 sets van 2 hangplantenpotten weg  
t.w.v. 50 euro. Meer info op p. 142.
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EN VERDER ...  
... de Pecha Kucha’s die altijd grappig en entertainend zijn, een 
installatie van Arik Levy in het Atomium, een lezing door de 
broers Bouroullec, design uit Letland, Tsjechië of Polen, de 
Designers Open Doors met nieuw te ontdekken designloca-
ties zoals die van Vanessa Aerts, Nathalie Dewez, Hopstudio 
of Diane Steverlynck ... Dat en nog veel meer!
u Alle info op www.designseptember.be


