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BNI Reis 2017: talent en inspiratie in Italië

Dit jaar heeft Abet Laminati samen 
met Baars & Bloemhoff voor het derde 
jaar op rij de BNI Reis georganiseerd 
voor de genomineerden van de BNI 
prijs. In een driedaags programma 
werd een bezoek gebracht aan Milaan 
en het Noord-Italiaanse Bra, waar de 
fabriek van Abet Laminati staat.

Op de eerste dag bezocht men ps+a 
(PalombaSerfini Associati) in de hippe wijk 
Navigli in Milaan. Dit bureau heeft met inmid-
dels meer dan 70 awards zijn sporen ruim-
schoots verdiend in het productontwerp. Het 
was erg interessant om te zien hoe men hier 
gebruik maakte van technologische ontwik-
kelingen zoals een 3D-printer om details uit 
te werken en modellen te maken.

EEN MERKWAARDIGE ONTKNOPING
Op 28 september had de uitreiking van de BNI-prijs een merkwaardige ontknoping. 
De afstand tussen BNI bestuur en de academies blijkt dermate groot dat de jury geen 
overeenstemming kon bereiken over een winnaar in zowel de categorie ‘Bachelor’ als de 
categorie ‘Master’.

Baars & Bloemhoff en Abet Laminati werden net als alle aanwezige genomineerden tijdens de 
uitreiking overrompeld door dit besluit van de jury. De hoofdreden voor beide sponsoren om zich 
al enkele jaren aan de BNI-prijs te committeren is om jong interieur talent een verdiend podium te 
bieden en kwaliteit, creativiteit en enthousiasme te belonen met een fraaie prijs. Abet Laminati en 
Baars & Bloemhoff distantiëren zich nadrukkelijk van het besluit van de jury en het BNI bestuur om 
dit jaar, ondanks de hoge kwaliteit van de nominaties, de BNI prijs niet uit te reiken.

Met trots benoemen we hierbij nogmaals de genomineerden: Allegra Santis, Fréderique Albert, Dave van 
Toor, Gerlin Bekhuis, Valerie Smalen, Judith Snoeijen, Ianthe Tang, Jolanda Oudshoorn, Melissa Vermeule 
(bachelor) en Merle Flügge, Eva Hoonhout, Roy Ruigt, Evelien Kranstauber, Marit Reitsma (master).

'DE GENOMINEERDEN 
WERDEN ZELF OOK 

AAN HET WERK 
GEZET'

een grote hoeveelheid iconische stukken uit 
de geschiedenis van de meubelindustrie. 

De genomineerden werden zelf ook aan 
het werk gezet door David Derksen. 
David Derksen is succesvol ontwerper 
en hij verzorgde dit jaar de (zeer inspi-
rerende!) masterclass. Hij vertelde over 
zijn werk en hoe hij te werk gaat en 
organiseerde ter plekke een workshop 

op basis van het gedachtegoed van de 
Amerikaanse kunstenaar Sol LeWitt.

Het volle programma en de vele activiteiten 
leidden al gauw tot verbondenheid en een 
geweldige sfeer onder de reisgenoten. Het 
bezoek aan de bureaus, de prachtige archi-
tectuur in Milaan, van elkaar te leren en 
elkaar leren kennen, hoe mooi en compleet 
kan een reis zijn!     ❚

Ook in Milaan werd een bezoek gebracht 
aan Studio aMDL, het bureau van de legen-
darische Michele De Lucchi. Hier werd de 
groep door Piccolo De Lucchi (zoon van) 
aan de hand van tekeningen, modellen, 
projectfoto’s en verhalen mee genomen 
op een reis door het leven van Michele De 
Lucchi. Het was mooi om te zien hoe men 
hier op een meer ambachtelijke manier 
werkt vanuit het hart en de ziel zoekt in 
ieder project.

Op dag twee was de fabriek van Abet 
Laminati aan de beurt, waar men de 
productie van High Pressure Laminate 
bekeek. Een schitterende aanvulling was 
het bezoek aan het museum van Abet 
Laminati. Hier konden de toegepaste mate-
rialen bekeken worden, aan de hand van 

Inspirerend bezoek in Italië. Talenten ontmoeten talenten.


