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KERKBANK2.0
De Franse studio JohnDoe kreeg de opdacht om
een Parijse kapel op te frissen. Het gebouw uit
1959 was door de hoge en kleurrijke glasramen
al zeer druk en vroeg dus om zeer eenvoudige
ingrepen. Het ontwerpersduo tekende de hele
binnenafwerking, van zitbanken en altaar tot
katheder en tabernakel. Daarbij kozen ze voor
een zuivere lijn met ingewerkte details. Zo lijkt
het granieten tafelblad van het altaar te zweven.
Ook in de banken lijkt het zitvlak los te komen
van de stoel. Een bezoekwaard.
Chapelle de la Congrégation des Religieuses
de l’Assomption, Rue de l’Assomption, Parijs,
www.johndoestudio.com
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WEGMETDIEKABELS!
Het Amerikaanse ontwerpersplat-
form Jawbone ontwierp de Jambox,
een draadloze muziekversterker.
Het lichte kleinood is amper groter
dan een handpalm en kan dankzij
Bluetooth-technologie geluid afspe-
len van elke mogelijke drager. Ook
geschikt voor conferencecalls op de
iPhone of om films te bekijken op de
iPad. Het ideale reisaccessoire, waar-
van de ingebouwde speakers voor
360°-geluid zorgen.
Prijs: € 199,99, online te koop
op www.jawbone.com

3
SUPERBOEK
Er komt geen sleet op de superhelden
van DC Comics, die 75 jaar geleden
in het leven werden geroepen. De
Amerikaanse uitgeverij herbergt hel-
den als Superman, Batman, Wonder
Woman en Green Lantern. De
onoverwinnelijke helden doen van-
daag, na tal van avonturen en filmver-
sies, ook heel wat volwassen harten
sneller slaan. Meer dan 40.000 strips
later werden de meest legendarische
figuren en originele tekeningen verza-
meld in een lijvig boek.
‘75 years of DC Comics:
The art of modern mythmaking’,
Taschen, € 150, www.taschen.com

4
KNUSSERKANNIET
Deze stoel is een beetje een gimmick,
maar wel eentje met een hoge aai-
baarheidsfactor en ideaal voor de tijd
van het jaar. Het is de ideale cocon
en het perfecte excuus om dat goede
boek helemaal uit te lezen, gezel-
lig ingeritst in de knusse cocon. De
Cocon-stoel werd ontworpen door de
nieuwe Luxemburgse designfirma
Superette.
Prijs: € 1.965, www.super-ette.com
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Nieuws van het designfront, gespot door kenner
Dieter Van den Storm.
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