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UPDATE/SPOTLIGHTEHSI MEI 2012

Overal is aan gedacht: deze $opische sleehak van

Geox heeft een ademende zool, € tOO.
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Clutch van
Bulgari,
gedeco-
reerd met
parels,
pailletten
en een hand-
gemaakte
witgouden
sluiting,3l x
9x15cm,
€3.OOO.
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Eiken en staal vormen samen de Adaptable Table van Muuto'

Door de verschillende bladen' frames en poten kun ie hem op

allerlei manieren samenstellen, lengte 2OO cm, v'a' € l'595'

Neem de jungle
mee naar het
feest met deze
Palm Clutch
van Dries van
Noren, € 493.

Vioolties voeren
deboventoonin I

dezeexotisch ,

geurende ChYPre' 
"bodycream van .

Balenciaga, €76.

BALENCIAGA
PARIS
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@ Karpet Shade is een creatie van Front
Design voor Nodus. @ Mickey Mouse-ring
van Miss Bibi, geoxideerd zilver, € 45. @
Chico & Rita is de hartstochteliike liefdes-
felatie tussen een pianist en een zangeres in
het Havana, New York en Las Vegas van de

iaren vijftig, getekend door Javier Mariscal.
Uitgeverii Sins Entido, € 3O. @ voor Colette
maakte Darcel Disappoints l50 portretten
van celebrities uit de wereld van de mode,
design, muziek en fotograf ie. Dit verbeeldt
Tavi Gevinson, de ultrajonge, Amerikaanse
modeblogger, oplage l5 stuks,3O x 40 cm,
€ 150. €) GamFratesi bedacht voor Swedese
de Cartoon Chair, met een cartooneske
rugleuning, € t.325. @ Geinspireerd op
Roy Liechtenstein: sneaker Pow! van Pierre
Hardy, € 45O (Barneys). €) Dit dressoir van
Ganevese Giuseppe is een eerbetoon aan
Guido Crepax (î933-2OO3), die een stempel
op de Europese comics drukte,96 x 5(' x
118 cm, € 3.21O. @ Karakteristiek voor de Trip
Cartoon-collectie van Seletti zijn de zwarte
stiftliinen, tafeltje € 178. €) Nee, dit is geen
koffer. Zitkussen van Woouf, 70 x 45 x 20 cm,

at


