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dus het ideale speelgoed voor Ik L H I r f dbU HBll
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doos van Mini Archi natuur I I zijn kantoor in 1950 en de
lijk wel laten rondslingeren in I Chieftainfauteuil uit 1949
een designinterieur
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GROOTVADER VAN HET DESIGN
Het Gentse Designmuseum pakt uit met een tentoonstelling
over Finn Juhl 1912 1989 net na de oorlog een van de teno
ren van het Scandinavische design Juhl wordt in één adem ge
noemd met Hans Wegner en Poul Kjaerholm maar is minder
bekend Ook hij profiteerde echter van het succes van het noor
delijke design en de sierlijke Deense meubelkunst in Amerika
De Denen werkten vooral met exotisch hout dat via Amerika bij

Bouwpakket van Mini Archi zn belandde Dit teakhout werd tijdens de oorlog gerooid in
Filipijnse wouden waar militaire wegen en luchthavens werden
aangelegd en was eind jaren veertig een goedkope grondstof De

Jl Denen overspoelden ons met modern meubilair waarbij Juhl
Jb Bpk nog iets vooruitstrevender was dan Wegner maar traditioneler
9 dan Kjaerholm Zijn belangrijkste ontwerpen bedacht hij eind

jaren veertig 7o maakte hij onder meer de Chiefrain en de Peli
J Si 4 I kaan twee comfortabele fauteuils die nu weer in de mode zijn

PIP ï ïik I uhl werd tussen 1970 en 1990 echter vergeten waarna vintage7 i fiafftaE jil ik liefhebbers hem herontdekten
Ufc l l psw

g j J Expo van 5 juli tot 12 oktober Info 09 267 99 99
F wwwdesignmuseumgent be
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