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Jannie Schmitz wint Berden Designwedstrijd
Jonge ontwerpster uit Venlo wint met TWIG
De eerste editie van de Berden Designwedstrijd is gewonnen door de Venlose ontwerpster Jannie
Schmitz (25). Na drie juryronden werd uit 23 inzendingen unaniem gekozen voor haar serie
salontafels, TWIG genaamd. Meubelfabrikant Leolux zal nu van Schmitz’ ontwerpen prototypes maken
en onderzoekt vervolgens of de meubels in productie genomen kunnen worden. De organisatie was
aangenaam verrast door de bijzonder hoge kwaliteit en veelzijdigheid van de ontwerpen die zijn
ingestuurd. Alle 23 inzendingen zijn nog tot en met 21 maart te zien op de Leolux afdeling van Berden
Wonen in Venlo en gaan daarna naar het ontwerpbureau van Leolux, waar ze nogmaals bekeken
worden door de ontwerpcommissie van Leolux.
De Berden Designwedstrijd is een initiatief van interieur- en modehuis Berden, meubelfabrikant Leolux
en Koekoek, ontwikkelingsmaatschappij voor de creatieve industrie in Q4.
Juryrapport
De jury, bestaande uit Dick Evers (Dick Evers Design Team), Henk Jegers (Leolux) en Karel Boonzaaijer
(KBDS), prees de bijzondere combinatie van materialen en de boeiende vorm van de ontwerpen van Schmitz.
Het model werd als sierlijk en lichtvoetig omschreven met de potentie om oneindig te combineren. “Het
ontwerp is bijzonder gracieus en verrassend en past bijzonder goed bij de Leolux slogan ‘Van boom tot
droom’, aldus de jury.
Eervolle vermelding
Een eervolle vermelding viel ten deel aan de ontwerpen LEXX van ACCU&Zuidwaarts en
AURORA van Studio Stout welke door de jury ‘veelbelovend’ werden genoemd. De LEXX viel op door zijn
organische vorm, de stabiliteit en de herkenbare vormgeving, terwijl de Aurora juist weer uitblonk door zijn niét
uitgesproken vorm. Dit ontwerp moet het juist hebben van zijn ingetogen schoonheid, zijn verhoudingen en
materialisering.

Voor meer informatie: neem contact op met Anny Rutten 077-3248803 dinsdag tot en met vrijdag, alleen ’s
ochtends.

