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Cruso
cruso.com

Gobolights
nicolasbrevers.com

IONNYK
ionnyk.com

Laure Kasiers
laurekasiers.com

Mademoiselle Jo
mademoisellejo.com
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http://cruso.com
https://www.nicolasbrevers.com/
https://www.ionnyk.com/
https://laurekasiers.com/
https://mademoisellejo.com/
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In 2021 bestaat BELGIUM IS DESIGN tien jaar. 
Het project - een initiatief van gewestelijke 
instellingen ter promotie van design 
(Flanders DC, MAD – Home of Creators en 
Wallonië-Brussel Design Mode) wil Belgische 
ontwerpen internationale uitstraling verlenen 
en Belgisch talent in contact brengen met 
professionals uit de sector via medewerking 
aan belangrijke evenementen en de 
organisatie van B2B ontmoetingen.

Een van die niet te missen afspraken voor 
BELGIUM IS DESIGN is Maison&Objet. 
Wallonië-Brussel Design Mode ondersteunt 
er sinds 2009 een selectie van merken via 
een collectieve aanwezigheid. In 2012 sloot 
ook Flanders DC zich aan, waardoor de impact 
nóg groter werd. In totaal worden meer dan 
70 merken en ontwerpers op de beurs in 
Parijs door BELGIUM IS DESIGN ondersteund. 
Gezien de moeilijke beurscontext, gaat het in 
2021 uitsluitend om een digitale aanwezigheid 
via het digitaal platform MOM. 

Sinds januari konden al acht merken op 
de steun van BELGIUM IS DESIGN rekenen 
via een individuele account op het platform: 
Ana María Gómez / amgs, Atelier Luxus, 
Christoph Broich, Enso by Mira, ERTZ, Havani, 
Pascale Risbourg en RVB. Zij staan voor een 
verrassende en gevarieerde productselectie: 
van meubelcollecties en stoffen over kranen 
tot chique schakelaars. 

Wallonie-Bruxelles Design Mode maakt van 
deze septembereditie van de beurs gebruik 
om vijf bijkomende merken extra in de kijker 
te plaatsen. Een van hen is Laure Kasiers, met 
een collectie manueel vervaardigde tapijten. 
En de Gobolights-verlichting wist intussen 
al bezoekers te verleiden in de TODAY 
Hall van de beurs. Hun collecties worden 
aangevuld met nieuwigheden, waaronder 
een samenwerking tussen Gobolights en 
Enso by Mira. Cruso, een vertrouwd exposant 
op de beurs, pakt uit met een duurzaam 
ontworpen meubelcollectie van internationaal 
gerenommeerde ontwerpers. 
BELGIUM IS DESIGN stelt voor het eerst 
Mademoiselle Jo en IONNYK voor. 
Het jonge meubelmerk Mademoiselle 
Jo toont een poëtische collectie op de 
grens tussen design en edelsmeedkunst. 
De uiteenlopende objecten combineren 
erfgoed met technologie en brengen hulde 
aan soms vergeten knowhow. 
IONNYK, een innovatie binnen de 
decoratiesector, is het eerste platform voor 
kunstfotografie. Dankzij spitstechnologie zorgt 
digitaal papier voor een zuivere weergave en 
kan het werk naar believen worden aangepast. 

Te ontdekken op MOM!
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CRUSO is een Belgische meubelfabrikant die uitpakt 
met knusse en ludieke stukken van internationaal 
gerenommeerde ontwerpers. Het bedrijf hanteert 
een ecologisch productieproces en maakt gebruik van 
lokale, duurzame producten en natuurlijke materialen. 
CRUSO- producten worden in Europa vervaardigd en 
over de weg vervoerd in compacte verpakkingsoplossingen. 
CRUSO-producten zijn eenvoudig en uitnodigend. Ze zijn 
bedoeld voor intensief dagelijks gebruik en horen helemaal 
thuis in comfortabele interieurs en grootschalige projecten. 

De SPRINGBACK-collectie van ontwerper Keiji Takeuchi, 
combineert esthetiek en comfort met respect voor het 
leefmilieu. De structuur met vlakke stalen pennen maakt 
een dunne verpakking mogelijk. Staal is licht en waarborgt 
zitcomfort. De collectie illustreert duidelijk hoeveel aandacht 
Takeuchi aan gebruikers en gebruikservaringen besteed. 

Voor dit seizoen kreeg de SPRINGBACK-loungestoel 
een opgevulde zitting en rugleuning voor extra zachtheid. 
Een kapstok vervolledigt de collectie. Het eenvoudige 
ontwerp past in elk interieur. Op het centrale plateau 
is plaats voor kledingstukken en accessoires.

PADDLE laat zich inspireren op zachte en ronde vormen. 
De collectie van stoelen, krukjes en tafels weerspiegelt 
de visie op design van Benoît Deneufbourg. Met een 
eenvoudige en relevante aanpak wil hij simpele en 
efficiënte oplossingen aanreiken. De in 2016 ontworpen 
PADDLE-stoel krijgt in de collectie van Cruso een centrale 
plaats. Vanaf september 2021 is hij beschikbaar in nieuwe 
kleuren: Nord Blue, Forest Green en Pearl Grey.

Olivier Stévenart 
& Lionel Slusny

cruso.com
@crusodesign

Hall 6 / Today 
Stand H92

http://cruso.com
https://www.instagram.com/crusodesign/
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1 PADDLE-coll. 
Ontwerp Benoît Deneufbourg 
Stoel 
Eik of es 
Verkrijgbaar in 4 kleuren 

2 SPRINGBACK-coll. 
Ontwerp Keijii Takeuchi 
Chaise longue 
Es, staal, Kvadrat-textiel 
Hallingdal 65 
& 
Kapstok 
Eik, staal



Maison & Objet 2021  6 / 17  belgiumisdesign.be

 GOBOLIGHTS  GOBOLIGHTS

         GOBOLIGHTS 
 GOBOLIGHTS

NICOLAS BREVERS, een autodidact uit de chemiewereld, 
is een Belgisch ambachtsman/ontwerper die zijn stukken met 
de nauwgezetheid van een laborant ontwikkelt. Hij houdt van 
cijfers en perfecte verhoudingen en speelt met de tijdloze 
wetten van de heilige geometrie om de ruimte met 
atomische vormen te vullen. Vormen in een zuivere, lichte 
en hedendaagse belijning die naar de essentie van natuurlijke 
elementen verwijzen. Nicolas Brevers zoekt altijd naar 
evenwicht en creëert objecten waarbij luchtigheid en precisie, 
zuiverheid en architectuur, kunst en design evenwaardig zijn.

De in 2015 in Brussel opgestarte designstudio GOBOLIGHTS 
is gespecialiseerd in het ontwerp en de kleinschalige 
productie van chique hedendaagse verlichting op 
maat. De studio evolueert voortdurend en combineert 
traditionele technieken met moderne technologieën. 

Sinds kort wordt er voor een reeks lampen samengewerkt 
(Les Pieds de Biche, Marie Brisart, Tamawa). Dat was 
ook het geval voor de Törö-collectie, ontstaan uit een 
ontmoeting met Mira (Enso by Mira). Het resultaat: 
het drieluik Törö I en de wandlamp Törö II. De kleurrijke 
stukken met organische vormen (tussen kunst en design) 
worden in beperkte oplage in België geproduceerd.

De op de art deco geïnspireerde Brass and Opalines-
collectie brengt hulde aan de eenvoud: Verlichting met 
zuivere lijnen die hulde brengen aan geometrische 
vormingen en welvingen. Messing en glas zijn de enige 
materialen die in deze collectie werden verwerkt. 

nicolasbrevers.com
@lightmygobo

https://www.nicolasbrevers.com/
https://www.instagram.com/lightmygobo/
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1 JUPITER 
Geborsteld messing, mondgeblazen 
opaline triplex, LED 
Ø 12 cm, 3 unieke afmetingen 

2 AMPELOS 
Geborsteld messing, mondgeblazen 
opaline triplex, LED 
Ø 12 cm, 3 unieke afmetingen
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4 TÖRÖ 
Design Gobolights x Mira Visuals 
Via sublimatie bedrukt aluminium, 
mondgeblazen opaline 
triplex, LED 
Ø 12 cm, unieke afmeting

3 VENUS 
Geborsteld messing, mondgeblazen 
opaline triplex, LED 
Ø 20 cm, variabele afmetingen 
in functie van het gekozen 
aantal modules 
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IONNYK is het eerste geconnecteerde kunstkader ter 
wereld dat werkt met de technologie van elektronisch 
papier, opgebouwd uit miljoenen micro inktcapsules. 
IONNYK valoriseert de integriteit van kunstfotografie. 
Alle fotografische werken in de catalogus getuigen van 
dezelfde schoonheid en kwaliteit als foto's op inktpapier. 
De gehanteerde technologie van elektronisch papier imiteert 
het uitzicht van gewone inkt op papier. Net als bij traditioneel 
papier wordt het omgevingslicht weerkaatst. En wanneer 
de afbeelding verandert, wordt er geen energie verbruikt.

De Magic Wall is een geheel van IONNYK-kaders in 
een configuratie waarover met de klant wordt overlegd. 
De kaders zijn draadloos en worden op dezelfde 
manier opgehangen als traditionele kunstkaders. 

ionnyk.com
@ionnyk

IO
N
N

YK  IONNYK 
  I
ONNYK

https://www.ionnyk.com/
https://www.instagram.com/ionnyk/
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1 MAGIC WALL 
Zwart aluminium 
Assemblage van 2 
beschikbare formaten: 
 
- JANE: 4:3: afmetingen van 
het kader 
50 cm x 40 cm x 2,7 cm;  
afmetingen van de foto 
27 cm x 20 cm 
 
- LINN: 16:9: afmetingen van 
de kader 
100 cm x 70 cm x 2,7 cm; 
afmetingen van de foto 69 cm 
x 39 cm 
Wit-zwart 
 
Draadloos - tot 1 jaar 
autonomie met één 
oplaadbeurt van de batterij
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ALAURE KASIERS is textielontwerpster van opleiding. 
In haar atelier in Brussel maakt ze tapijten en andere 
objecten in stof. Dankzij haar artisanale en niet-conventionele 
techniek, ontstaan vaak organische vormen en motieven 
die heel natuurlijk lijken, als waren ze van onder een 
microscoop of uit een luchtfoto geplukt. Ze stimuleren 
hoe dan ook onze verbeelding. De collectie van Laure 
Kasiers wordt voortdurend uitgebreid met altijd unieke 
modellen die voor particulieren en vakmensen op maat 
werden vervaardigd. De ecologische verantwoorde en lokale 
productie gebeurt in België op basis van Europese garens. 

Solstice zijn kussentjes die overal wel een plekje vinden. 
Ze werden met de grootste zorg in Brussel ontworpen en 
bestaan grotendeels uit wol die in Frankrijk werd geweven. 
De golvende patronen die toevallig ontstaan, leveren telkens 
een uniek design op. De grafische en kleurrijke kussens zijn 
moeiteloos onderling combineerbaar en kunnen overal worden 
neergelegd: op de vloer, op een stoel, op een zitbank, ... 

Maak zeker ook kennis met het Slow tapijt, met 
zacht golvend motief. Verkrijgbaar in verschillende 
kleurrijke uitvoeringen op maat. De ronde, vierkante 
of rechthoekige vormen bieden voor elk wat wils. 

laurekasiers.com
@laurekasiers

https://laurekasiers.com/
https://www.instagram.com/laurekasiers/
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1 SLOW 
Tapijt 
Wol, andere vezels 
Afmetingen op maat

2 SOLSTICE 
Kussens 
Wol, andere vezels 
Ø 38 cm
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         MADEMOISELLE JO MADEMOI

MADEMOISELLE JO toont poëtisch meubilair 
op de grens tussen design en edelsmeedkunst.
De collecties gaan naar de essentie van vormen 
en materialen in een gestileerde expressie.
Ontwerpster Joan Bebronne was op zoek naar iets anders 
en bedacht objecten waarin erfgoed en technologie 
samenkomen. Hout, leder, metaal en natuursteen behoren 
tot de favoriete materialen van het merk. De in België 
en Europa geproduceerde collecties brengen hulde 
aan soms vergeten knowhow. De polyvalente objecten 
zijn bedoeld om lang mee te gaan en door te geven. 

De collectie: 
De ASSY-krukjes en -bijzettafeltjes combineren 
traditioneel inlegwerk en edelsmeedkunst 
met hedendaagse technieken. 
De YOUMY-bijzettafeltjes zien eruit als origami. 
Naar hartenlust en volgens de behoeften van het 
moment te combineren en van elkaar te scheiden.
De zwevende WALY-wandrekken zijn vervaardigd 
uit es en lederen knoopwerk waarvan de fel oranje 
kleur (aniline) de afgeronde vormen benadrukt.
Het in gedraaid hout of natuursteen verkrijgbaar 
TOUPY-ringenschaaltje is een futuristisch wandrek, 
ontstaan uit de visuele combinatie van een functioneel 
dienblad en het essentiële design van een werkbank.
SOLIFLORE is een duo van twee dunne, gedraaide 
buizen in staal of messing op een metalen plaat.

Nieuwkomers in het gamma, POPYPLATE en 
POPYLIGHT, zijn twee bladen in gedraaid hout. 
De lampversie is voorzien van een bol in melkglas, 
die een zacht en gezeefd licht verspreid.

mademoisellejo.com
@mademoisellejo.designstudio

Hall 6 / Signature 
Stand O94

https://mademoisellejo.com/
https://www.instagram.com/mademoisellejo_designstudio/
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1 YOUMY 
Ronde tafel bestaande uit twee 
symmetrische delen 
Witgelakt staal 
Blad Ø 34 cm, H 43 cm 
& 
SOLIFLORE 
Gemagnetiseerd poederwit metaal  
Cilinders H 15 cm en 10 cm, 
Blad Ø 8,5 cm 

2 POPYLIGHT 
Lamp  
Gebleekte es, bol in wit melkglas 
Blad Ø 23 cm, H 23,5 cm 
& 
TOUPY 
Ringenschaaltje in gedraaid hout 
Gebleekte es 
Ø 35,5 cm 
& 
ASSY 
Krukje / bijzettafeltje 
Gebleekte es 
Blad Ø 35 cm, H 43 cm 

3 POPYPLATE 
Zwart gebeitste es 
Blad Ø 23 cm, H 13 cm
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BELGIUM IS DESIGN, promoot Belgisch design op 
internationaal niveau. Het platform bestaat al meer dan 
10 jaar en is een initiatief van verschillende instellingen 
die design promoten: Flanders DC, MAD, Home of 
Creators en Wallonië-Brussel Design Mode (WBDM).

info@belgiumisdesign.be
belgiumisdesign.be
@belgiumisdesign

FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY 
(Flanders DC), daagt de creatieve sector 
uit om knowhow in bedrijfsactiviteiten om 
te zetten. De instelling wil ondernemers 
empoweren en klaarstomen voor de 
toekomst, overal in Vlaanderen. Flanders 
DC maakt die doelstellingen waar door 
de Vlaamse creatieve economie te laten 
aansterken, te verbinden en te promoten. 
Flanders DC ijvert voor de belangen van 
de hele creatieve sector en spitst zich 
vooral toe op design, mode en videogames. 
Sinds 2016 maken Design Vlaanderen en 
Flanders Fashion deel uit van Flanders DC.

FLANDERS DC
Diestsevest, 76
3000 Leuven (België) 

Christian Oosterlinck
Christian.oosterlinck@flandersdc.be
M +32 (0) 497 59 33 18
flandersdc.be
@flandersdcfordesign

De Belgische creativiteit in de designsector 
laten doordringen en jonge, dynamische 
bedrijven promoten die in de 
toekomst tot vaste waarden zullen 
uitgroeien: dat is de opdracht van 
WALLONIE-BRUXELLES DESIGN 
MODE (WBDM), het overheidsagentschap 
voor de promotie van design en mode, dat 
Waalse en Brusselse ontwerpers meer 
internationale uitstraling wil geven.
Sinds 2006 ondersteunt WBDM 
creatieve bedrijven via collectieve stands op 
internationale beurzen, tentoonstellingen, 
B2B events en ontmoetingen met de 
internationale pers en andere voorschrijvers. 
In het kader van die acties en via dichte 
begeleiding doet WBDM het bedrijfsweefsel 
in de sector verder floreren.

WALLONIE-BRUXELLES DESIGN MODE (WBDM)
Saincteletteplaats, 2
1080 Brussel (België) 

Leslie Lombard
leslie.lombard@wbdm.be
T +32 (0) 2 421 84 61
Aline Lermusieaux
aline.lermusieaux@wbdm.be
wbdm.be
@wbdesignmode

mailto:info@belgiumisdesign.be
http://www.belgiumisdesign.be
https://www.instagram.com/belgiumisdesign/?hl=fr
http://Christian.oosterlinck@flandersdc.be
https://www.instagram.com/ertz.be/?hl=fr
https://www.instagram.com/flandersdcfordesign/?hl=fr
http://aline.lermusieaux@wbdm.be
https://www.wbdm.be/home.htm?lng=fr
https://www.instagram.com/wbdesignmode/?hl=fr
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CONTACTEN

GRAFISCHE 
VORMGEVING

PERS
Dominique Lefèbvre
Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM)
d.lefebvre@wbi.be
M +32 (0) 477 40 05 37
T +32 (0) 2 421 83 63

BELGIUM IS DESIGN
Leslie Lombard
leslie.lombard@wbdm.be
T +32 (0) 2 421 84 
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Kidnap Your Designer
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Next stop:
Maison&Objet 
Paris, 21-25.01.2022


