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VERLICHTING  FOCUS

B E L L E N B L A A S
Duidelijk geïnspireerd op 

zeepbellen – en op clusters 
van hematiet: meet Bubbly, 
een gekmakend olijk lamp-

je voor op de dis. Hier te 
zien in de kleur Rainbow; 

die wil je. Verrukkelijk 
design van de Chinees-

Amerikaanse ontwerper 
Rosie Li. 

Lamp Bubbly, in meerdere 
uitvoeringen verkrijgbaar, 

vanaf € 725, rosieli.com

I N  D E  R I N G E N
Andermaal een circus-
thema (zie kopje ‘Cirque 
du soleil’): in elkaar grij-
pende messing ringen 
uitgerust met ledlampen 
die rondom een warm en 
diffuus licht verspreiden. 
Je kunt de ringen op ver-
schillende manieren scha-
kelen, net wat de mooiste 
compositie is voor een 
bepaalde spot. Rest nog de 
vraag of lamp Circus van 
Resident Studio nou refe-
reert aan de ringen van de 
trapezekunstenaar of aan 
die van de professionele 
hoelahoepers. 
Lamp Circus 500,  
€ 9740,50 resident.co.nz

IN STUKKEN
De Sloveense Lara Bohinc is sieraden- en accessoires-
ontwerper, geroemd om haar art-decoachtige design-

esthetiek . In 2014 breidde ze haar werkgebied uit naar 
meubilair en woonaccessoires, met deze Collision Lights 

als een van de recente resultaten. De lamp is gemaakt 
van metaal en acryl en heeft die typische Lara Bohinc-

afdronk met geometrische en organische vormen. Chic 
en sleek. Ook als tafellamp verkrijgbaar.

Lamp Collision Lights, vanaf € 5745, bohincstudio.com

M E E R  M E T  M I N D E R
Eeen heleboel licht uit een zo klein mogelijk lampje 
toveren, was het idee achter het Amisol-project. 
Daartoe gebruikt de Noorse designer Daniel 
Rybakken een klein lampje, hyperdunne aluminium 
twijgjes en een haast gewichtsloze spiegelachtige 
schijf waarop hij het licht projecteert, die het vervol-
gens reflecteert en zo versterkt. Airy als een vlieger.
Lamp Amisol, vanaf € 1085, luceplan.com


