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Welkom | Welcome
Dutch Design Hotel Artemis is een design
en kunst hotel, geïnspireerd door de puurheid en
originaliteit van Nederlands ontwerp. Nederlands
design is bekend om zijn sterke, originele vormen,
de pragmatische benadering en het gebruik van
nieuwe materialen. Nederlandse kunstenaars
maken graag kunst met een knipoog, dat leidt tot
positieve inspiratie en een opwelling van vrolijkheid.
Van de lobby tot aan de kamers zijn tekenen
van Nederlands design te vinden in allerlei
vormen en manieren. De geometrische invloeden
van de bekende Nederlandse architecten en
kunstenaars Mondriaan, Dudok en Rietveld zijn
te zien in de architectuur van het gebouw en
de algemene ruimten.
Door het gehele hotel vindt u meubelontwerpen

Dutch Design Hotel Artemis is a design and art

van hedendaagse Nederlandse designers, zoals

hotel, inspired by the purity and originality of Dutch

Marcel Wanders, Piet Hein Eek en Richard Hutten.

Design. Dutch Design is known for its strong, original

De Artemis vaste design & kunstcollectie bestaat

shapes and forms, the pragmatic approach and the

uit deze ontwerpen samen met een aantal speciaal

use of new materials. Dutch artists love to make art

opgedragen kunstwerken.

with a wink, which leads to positive inspiration and
a burst of liveliness.
From the lobby to the rooms, Dutch design is evident
in the hotel in all shapes and forms. The geometric
influences of the well known Dutch architects and
artists Mondriaan, Dudok and Rietveld can be seen in
the architecture of the building and the main spaces.
Throughout the hotel you will find privately owned
design furniture of contemporary Dutch designers
such as Marcel Wanders, Piet Hein Eek and Richard
Hutten. The Artemis Art & Design private collection
consists of these designs, together with specially

design | artemis
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commissioned art works.
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N.B.! Nummering van de ontwerpen

PLEASE NOTE! Numeration of the designs | artworks

De nummers die in dit informatieboekje gebruikt worden, verwijzen

The numbers used in this information brochure, refer

naar een selectie van ontwerpen / kunstwerken die op de begane

to a selection of design / artworks which are exhibited

grond van het hotel te zien zijn.

on the ground floor of the hotel.

Hun locatie is terug te vinden op de aparte expo plattegrond.

Their location can be found on the separate expo map.
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De D&A; Design & ARTemis expositie is een uniek
concept waarbij elke vier maanden de gehele begane
grond van Dutch Design Hotel Artemis een verrassend
ander uiterlijk krijgt. Elke expositie heeft zijn eigen
thema. Artemis biedt hiermee een platform aan zowel
beginnende als gevestigde Nederlandse kunstenaars
en designers om hun werk te tonen aan een veelzijdig
publiek. Gasten kunnen naast de kunst ook genieten
van heerlijk eten en drinken in restaurant ‘De Stijl’.
Stuur een email naar expo@aeonplazahotels.com.
The D&A; Design & ARTemis exhibition is a unique
concept where each four months the ground floor of
the hotel is changed to a surprisingly different setting.
Each exhibition has its own theme. Dutch Design Hotel
Artemis provides a platform for both beginning and
established artists and designers to show their work
to an all round public. Beside the art, guests can enjoy

D&A EXPO 16.2: ORGANIC

tasty food and drinks in restaurant ‘De Stijl’.
Wilt u ook exposeren in Dutch Design Hotel Artemis
of heeft u originele ideeën voor ons platform?
Would you like to exhibit in Dutch Design Hotel Artemis
or do you have ideas for our platform?
Stuur een email naar expo@aeonplazahotels.com.
Please send an email to expo@aeonplazahotels.com

Organische kunst en design? Denk aan
organische- en natuurlijke vormen, afbeeldingen
uit de natuur en natuurlijke materialen. Laat u
verrassen door een expositie gebaseerd op zand,
planten, bloemen, insecten, paddenstoelen en
groenten. Met aandacht voor de natuur laat de
expositie een rijke variatie aan disciplines zien
waaronder fotografie, fusion painting, grafiek,
interieur ontwerp, sieraden, mode en keramiek.
Elke zaterdag Pop-Up Organic Restaurant
Dutch Design Hotel Artemis doet het deze zomer net
even anders. Niet alleen is er een speciaal 'Organic'
Food & Drink Design menu dagelijks te verkrijgen
in restaurant-bar 'De Stijl', maar is er ook elke
zaterdag een Pop-Up Organic restaurant.
Met op het terras niet alleen Organic Food & Drinks,
maar ook zomerse tunes. U komt toch ook?

4 | artemisamsterdam.com/nl/design-art/exposities

Gratis entree
De expositie ‘Organic’ is
van 10 juni t/m 2 oktober 2016
elke dag gratis te bezoeken in
Dutch Design Hotel Artemis,
John M. Keynesplein 2 in Amsterdam.

Volg ons
Volg deze en andere exposities ook via de Facebooken Twitter pagina van Dutch Design Hotel Artemis!
Regelmatig lichten wij hier een kunstwerk- of design

Every Saturday
Pop-Up Organic
Restaurant
Dutch Design Hotel Artemis
will do it just a little bit different
this summer. Not only there is a special
'Organic' Food & Drink Design menu daily
available in restaurant-bar 'De Stijl', but there is
also a Pop-Up Organic restaurant every Saturday.
With on the terrace not only Organic Food & Drinks,
but also summer tunes. Will you join us?

van een exposant toe en geven wij informatie over
Nederlandse kunst- en design gerelateerde
onderwerpen en activiteiten.

D&A EXPO 16.2: ORGANIC
Organic art and design? Think of organic and
natural shapes, images from nature and natural
materials. Be surprised by an exhibition based
on sand, plants, flowers, insects, mushrooms
and vegetables. With attention to nature
the exhibition shows a rich variety of disciplines
including photography, fusion painting,
graphics, interior design, jewellery, fashion
and ceramics.
www.artemisamsterdam.com
Artemis App available on Google Play & App Store

Free entrance
The exhibition ‘Organic’ can be visited free of
charge daily from 10 June, till 2 October 2016
in Dutch Design Hotel Artemis,
John M. Keynesplein 2 in Amsterdam.
Follow us
Follow this and other exhibitions on the Dutch
Design Hotel Artemis Facebook and Twitter page.
Here we highlight design and artworks of exhibitors
and provide you with information about Dutch art
and design related subjects and activities on
a regular base.

 DutchDesignHotelArtemis.Amsterdam
 @HotelArtemis
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markvrinzen.nl

meubelmaker
furniture designer

‘Ik droom, bedenk en maak
al mijn ontwerpen zelf van
de eerste schets tot de laatste
spaander. Omdat ware passie
pas zichtbaar naar boven komt
als je elk detail van je ontwerp
volledig zelf wilt creëren.’
6 | artemisamsterdam.com/MarkVrinzen

* see expo map location/color

MARK I [1]•

juist de rondingen en curven in een vorm zijn die de mens

‘De schoonheid van de natuur tegenover de

aanspreekt en het ontwerp meer menselijker maakt.

geometrische perfectie van de mens.’

De ‘MARK I’ laat zien dat de vormen die direct uit de
natuur herleid zijn, meer betekenen voor het oog van de

Toelichting

mens, dan de geometrische perfectie die de mens zelf

Het ei is een door de natuur gecreëerd ontwerp dat

gecreëerd heeft. De mens wordt bij aanschaf van de kast

wordt gezien als het streven naar perfectie in vorm en

voor een keuze gesteld: kiest men voor het oog, dan zal

kracht. Helaas is schoonheid in de gedachte van de mens

men het ei volledig heel laten en zo kunnen genieten van

vaak geometrisch in vorm en structuur. Door gebruik

zijn perfectie in vorm en verhouding. Kiest men voor zijn

te maken van verhoudingen als de Gulden Snede en de

eigen functionele belang, dan zal men moeten breken met

Fibonacci reeks. Vaak wordt hierdoor vergeten dat het

de perfectie. Hiervoor gebruikt men een hamer, waarvan
de vorm is afgeleid uit de oertijd, toen mens en natuur nog
één waren.
DESIGN & ART 16.2 | 7

About
'The beauty of nature opposite the geometric

Bend [2]•
Toelichting

perfection of man.'

De Bend is vervaardigd uit 7 essenhouten stokken die met
The egg is a design created by nature, which is seen as

de hand gebogen zijn. Door gebruik te maken van stoom.

the pursuit of perfection in form and strength. In the mind

Het zitvlak is een doek van synthetisch vilt dat hangt

of man, beauty is often geometric in form and structure.

tussen de stokken. De kracht van de stoel komt voort

It is often forgotten that just curves make the design

uit de vorm. Deze volgt de lijnen van een tak die in zijn

more humane. The 'MARK I' shows, that the shapes

verspringing, vergroeit tot een zitmeubel. De stoel weegt

reduced directly from nature, are more meaningful than

slechts 2,8 kg door het gebruik van de twee lichtgewicht

the geometric perfection that man himself has created.

materialen.

By buying the cabinet the man is given a choice. When
one chooses for the natural beauty, one will let the egg

About

completely and can enjoy its perfection in form and

Bend is made out of 7 steam bent ash wooden sticks. They

proportion. When one chooses for functional importance,

are bent in a shape that’s designed to be very strong with

one breaks with this perfection, and the egg will serve as

as less material as possible. The seating area is made out

an object in which valuable possessions can be shown.

of a cloth of synthetic felt that hangs between the wood

To do this, one uses a hammer whose shape is derived

and has no further constructional purpose. The chair only

from prehistoric times, when man and nature were one.

weighs 2,8 kg because of the use of the two lightweight
materials.

Materiaal / Material
porcelain gips / porcelain plaster,

Materiaal / Material

Sipo Mahonie

essenhout / synthetisch vilt,

Afmeting / Dimension: 210 cm - 180 cm – 80 cm

ash wood, synthetic felt

Prijs / Price: € 8.000,- per stuk / a piece

Afmeting / Dimension: 86 cm - 60 cm – 54 cm
Prijs / prijs: op aanvraag / on request

‘I dream, imagine and
create all my designs myself.
From the first sketch to the
last wood chip. Because true
passion only shows when
you touch and adjust every
last detail with you own
hands.’
8 | artemisamsterdam.com/MarkVrinzen

* see expo map location/color
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digital artist
mixed media
fashion
gastronomy

petrahart.com

Ze laat uiterlijke schoonheid
en wonderlijke wiskundigheid
van insecten zien en refereert
gelijktijdig aan processen
van globalisering en
voedselschaarste.

Preserving Treasures of Nature /
Serving Treasures of Nature

Over Petra Hart
Petra Hart slaagt in 1988 voor haar tekenexamen
met uitzonderlijke cijfers. Na haar studie verhuist zij
voor een jaar naar Parijs waar haar liefde voor kunst
ontstaat. Terug in Holland volgt ze een grafische

Tuniek / Tunic 1 [3]•
Papilio zalmoxis
(Giant Blue Swallowtail butterfly)

studie aan het Grafisch Lyceum Amsterdam, concept
& art direction aan de Internationale School voor

Toelichting

Commerciële Communicatie en kunst aan de Gerrit

Petra Hart is beeldend kunstenaar. Haar proces

Rietveld Academie, (Het Oriëntatiejaar). Tijdens het

is chromatografisch te noemen; vanuit een

Oriëntatiejaar breekt zij door met Heart-World. Een

geconcentreerde druppel ervaring creëert ze een wijd

charity foundation voor iedereen die van kinderen

uiteenlopend palet van technieken en associatieve

houdt. Via de verkoop van kunst en producten zamelt

beelden waarmee ze een ooit levend wezen zo dicht

zij geld in voor hulpbehoevende kinderen.

mogelijk benaderd. Zo beperkt ze zich niet tot een object
aan de wand maar serveert ze haar treasures als voedsel

About Petra Hart

en maakt ze deze kleine geschiedenissen met behulp

Petra Hart graduated in 1988 from high school with

van ontmoetingen deel van sociale netwerken. Ze laat de

exceptional grades for her drawing exam. After

uiterlijke schoonheid en wonderlijke wiskundigheid van

graduating she moved to Paris for a year. In this

insecten zien, maar refereert gelijktijdig aan processen

city her love for art blossomed. Back in Holland she

van globalisering en voedselschaarste. Een sprinkhaan

finished her graphic design study at the Grafisch

is zowel een door evolutie geperfectioneerde plaag voor

Lyceum of Amsterdam, Concept & Art Direction at the

landbouwgrond als een meer natuurvriendelijke bron van

International School of Communication Arts and The

eiwitten voor de wereldbevolking. Het eten van insecten is

Orientation year at the Rietveld Academie. During her

in veel gebieden al eeuwen gemeengoed maar maakt nu

orientation year she had her breakthrough with her

pas zijn intrede in West-Europa als mogelijke oplossing

Heart-World art project. Through the sale of art and

voor de grote afhankelijkheid van bio-industrie. Globale

products she collects money for children in need.
10 | artemisamsterdam.com/PetraHart

* see expo map location/color

en vaak tegenstrijdige processen worden zo verbonden

She doesn't limit herself to an object on a wall but serves

aan het lijfje van één enkel exemplaar van de soort.

her treasures as food or uses them as narrative devices
during staged content meetings to make them part of

About

various social networks. She shows us the aesthetic

Petra Hart is visual artist. Her process is almost

qualities and wondrous mathematically of insects while

chromatographic; starting from a very concentrated

simultaneously referring to processes of globalization

drop of experience she creates an ever expanding palette

and the transport of food. A grasshopper is both a plague

of techniques and associative images with which she

perfected by evolution and a valid, sustainable source

approaches the once living material as closely as possible.

of proteins. Eating insects is very common in many
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parts of the world, but is only now being introduced in
Western Europe as a means to lower our dependence on
bio-industry. Global and often contrary processes are all
connected to the corpse of a single specimen.

Tuniek / Tunic 2 [4]•
Scamandra thetis
(Lantern fly)
Toelichting
Petra Hart laat haar publiek een proces van deconstructie
zien en fysiek ervaren. Ze ontdoet haar onderwerp van
restricties van schaal en materialiteit door het over te
hevelen naar de digitale wereld. Met veel oog voor detail
maakt ze een driedimensionale tekening, opgebouwd uit
een raster van vectoren en kleuren. Dit digitale raster
vormt de basis voor een zijden tuniek, een spel van lijnen
op zijden welke de digitale herinterpretatie van het
originele skelet laat zien.

About
Petra Hart lets her public physically experience this
process of deconstruction. She removes all boundaries of
size, scale and materiality from her subject by transferring
it to the digital realm. With a great eye for detail she
creates a vector-based drawing of the chosen natural
phenomenon. This drawing then forms the base for a silk
tunic, a visual play of lines representing a digital skeleton
set in silk.
Materiaal / Material:
digitaal geprint op 100% zijde, digital printed on 100% silk
Afmeting / Dimension: one size
Prijs / Price: € 229,- per stuk / a piece
Editie / Edition: 3

12 | artemisamsterdam.com/PetraHart

* see expo map location/color

She shows us the aesthetic
qualities and wondrous
mathematically of insects
while simultaneously
referring to processes
of globalization and the
transport of food.
Tuniek / Tunic 3 [5]•
Antrophaneura Semperi
albofasciata
(Butterfly)
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grafiek &
dessin ontwerp
fine art
printmaking
& surface
pattern design

nicolevandenbiggelaar.nl

Find Big Details is gebaseerd
op structuren en vormen
die gevonden zijn
tijdens wandelingen.
Over Nicole van den Biggelaar

About Nicole van den Biggelaar

In de werken van Nicole zie je veel sporen en routes.

The work of Nicole contains a lot of tracks and trails.

Van mensen en dieren. Je vindt in haar werk ook

Of people and animals. You can also find roads,

wegen, landschappen, bomen en plattegronden

landscapes, trees and maps in her work. Nicole is

terug. Nicole is graficus, en heeft gestudeerd aan

a printmaker, she got her degree in fine arts at

de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten

the Royal Academy for Art, The Hague. Printmaking

in Den Haag. Grafiek is een verzamelnaam voor

defines lino- and woodcut, etching, lithography and

autonome prints, zoals hout- en linosnedes, etsen,

silkscreen. 'What I love about printing is the moment

litho's en zeefdrukken. ‘Wat ik zo leuk vind aan

when the sheet is going through the press, and

drukken is het moment wanneer de plaat onder

you look at the very first imprint on paper. That is

de pers doorgaat en je de allereerste afdruk op

magical', Nicole says.

papier ziet. Dat is magisch’, vertelt Nicole.
A few years ago Nicole went to study at the Academy
Een aantal jaren geleden ging Nicole zich

Vogue in Amsterdam, to specialize in designing

specialiseren in dessin ontwerpen aan de Akademie

surface patterns for wallpaper and curtains. It gives

Vogue in Amsterdam. Denk hierbij aan patronen voor

her the opportunity to work at really small, but also at

onder meer behang en gordijnen. Bezig zijn met deze

very big surfaces. There possibilities are endless.

manier van ontwerpen geeft haar de mogelijkheid
om zowel op kleine als op grote oppervlakken
te werken. De mogelijkheden zijn eindeloos.

artemisamsterdam.com/
14 | NicolevandenBiggelaar

* see expo map location/color

Find Big Details #1 and #2 [6]•
Dessin / surface pattern

Materiaal / Material: digitaal bestand, digital file
Afmeting / Dimension: rapport 53 x 53 cm
Prijs / Price: € 500,- per rapport / per repeat

Toelichting

About

De collectie FBD – Find Big Details is gebaseerd

The FBD collection – Find Big Details is based

op structuren en vormen die gevonden zijn tijdens

on structures and forms found during walks.

wandelingen. Haar motto is dan ook:

Her philosophy is: 'See the small things around you,

'Zie de kleine dingen om je heen, neem niet alles

don’t take everything for granted. Look!

voor lief. Kijk! Misschien vind je wel meer.'

Maybe you will find more.'
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Find Big Details is based
on structures and forms
found during walks.

Baobab Heights II [7]•
sjabloontechniek /
template technique
Toelichting
Zicht op Baobab boom, gebaseerd op een reisfoto uit
Australië. De zichtbare hoogtelijnen verwijzen naar
bergen op de achtergrond. 'Ik maak gebruik van een eigen
ontwikkelde techniek, die ik sjabloontechniek noem.
Met behulp van een linosnede en masking film maak ik
een sjabloon, laag over laag voor iedere kleur.'
Elk kunstwerk is daarom een unica.

About
View on Baobab tree, based on a travelling picture from
Australia. The altitude lines refer to the mountains on
the background. 'I’m using a technique that I developed
myself, that I call template technique. With the help of a
linocut and masking film I’m making a template, layer over
layer for every colour.' That is why every artwork is unique.

artemisamsterdam.com/
16 | NicolevandenBiggelaar

* see expo map location/color

Materiaal / Material
acryl op hardboard / acrylics on hardboard
Afmeting / Dimension: 122 x 100 cm
Prijs / Price: € 700,- per stuk / a piece
Editie / edition: 1 of 1
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vertuss.com

Door het compacte ontwerp
neemt het systeem weinig
ruimte in gebruik en kan
men evengoed van levend
groen genieten!

verticale tuinen
(groene) interieur
oplossingen
vertical gardens
(green) interior solutions
Toelichting Vertuss Stand-alone
Vertuss Stand-alone is een systeem wat ontwikkeld is
om volledig zelfvoorzienend te zijn. Het systeem beschikt
over een waterreservoir welke de beplanting voor
7 weken kan voorzien van voeding. Vertuss Stand-alone
heeft een standaard afmeting van 2000 x 400 (variabel)
x 2400 mm. Door het compacte ontwerp neemt het
systeem weinig ruimte in gebruik en kan men evengoed
van levend groen genieten!

Over Vertuss I vertical plant system

Geen zorgen en geen onnodige aansluitingen maar wel

Vertuss | vertical plant system is ontstaan door

de voordelen van levend groen ervaren. Dat is het idee

de stijgende vraag naar gevelbegroeiing, groene

achter het Vertuss Stand-alone systeem.

interieur oplossingen en verticale tuinen.
Vertuss I vertical plant system ontwikkelde

About Vertuss Stand-alone

verschillende systemen voor zowel binnen

Vertuss Stand-alone is a vertical garden system which is

als buiten. Vertuss heeft twee vestigingen, de

developed to be completely self-sufficient. The compact

hoofdvestiging in Nederland en een tweede

system includes a water reservoir which provide the

vestiging in Duitsland. Dit omdat de Duitse

plants from water for approximately 7 weeks. Vertuss

markt vooruitstrevend is in het toepassen van

Stand-alone is available in a standard version of 2000

gevelbegroeiing.

x 400 (variable) x 2400 mm. The compact design ensures
the easy way of experience real plants within a building.

About Vertuss I vertical plant system
Vertuss | vertical plant system started because of

You do not need adaptations to your building and there are

the increasing demand for wall vegetation, green

no cable connections required. Only the benefits of real

interior solutions and vertical gardens. Vertuss |

plants within your familiar environment. That’s the idea

vertical plant system developed separate systems

of the Vertuss stand-alone system.

for indoor and outdoor purposes. Vertuss got two
offices, the headquarter is located in the Netherlands.
The second office is located in Germany because of
the advanced market of the realization of vertical
gardens.

18 | artemisamsterdam.com/Vertuss

Materiaal / materials
gegalvaniseerd staal, substraat, worteldoek, beplanting,
verlichting en bevloeiingssysteem (inclusief opkweek
van planten, ontwerp, transport en installatie) / galvanized
steel, substrate, fleece, plants, lighting
and irrigation system (including cultivation of plants, design,
transportation and installation)
Afmeting / dimension:
2000 x 400 x 2400 mm (l x b x h / l x w x h)
Prijs / price: € 3.990,-

* see expo map location/color

Vertuss Stand-alone bij de /
at Rabobank [8]•
Toelichting
Stand-alone system bij de helpdesk van Rabobank
West-Friesland.

About
Stand-alone system at helpdesk Rabobank WestFriesland
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* see expo map location/color

Vertuss Stand-alone
vergaderzaal [9]•
Toelichting
Realisatie van Stand-alone systeem in de vergaderzaal van de Schadenberg Groep.

About
Realization of Stand-alone system in the meetingroom

The compact design ensures
the easy way of experience
real plants within a building.

of Schadenberg Groep.
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natuur fotografie
nature photography

georgeboer.com

Van beeld naar verbeelding.

From image to imagination.

Over George Boer I
Magische Paddenstoelen serie

About George Boer I
Magic Fungi series [10]•

[10]•

Van beeld naar verbeelding. Dat is de weg voor

From image to imagination. That’s the road for

George in natuurfotografie. Met een open blik

George in nature photography. With an open mind

omarmt hij de schoonheid die zichzelf aanbiedt.

he embraces the beauty that reveals itself. As an

Als autodidact op zoek naar zijn eigen stijl laat hij

autodidact in search of his own signature style he

zich inspireren door het werk van anderen. Zowel

finds inspiration in the work of others. Photographers

fotografen als schilders. Maar het allermeest door

and painters alike. But most of all by nature itself.

de natuur zelf. Zoals de magische paddenstoelen in

Like the magic fungi in this exposition.

deze expositie.

Triplet I

22 | artemisamsterdam.com/GeorgeBoer

* see expo map location/color

Triplet III

Triplet II
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Magic Fungi 9984

Magic Fungi 9881

Magic Fungi 0469

Prijs / price: op aanvraag / prices on request

24 | artemisamsterdam.com/GeorgeBoer

* see expo map location/color

Magic Fungi 0036

Magic Fungi 1215

Magic Fungi 0182
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sieraden en objecten
jewellery
and objects

sylviablickman.nl

Opleiding: Vakschool voor Goud- en Zilversmeden
Schoonhoven, Gerrit Rietveld Academie Amsterdam
Education: Gold and Silversmith Trade School
Schoonhoven, Gerrit Rietveld Academy Amsterdam

Over Sylvia Blickman
Voor de deur van Sylvia Blickman’s atelier in
Haarlem staan twee grote Hortensiastruiken die
zich tooien met enorme bloemen. Toen die bloemen
een paar jaar geleden aan het eind van de zomer
haar atelier inwaaiden werden ze door Sylvia als

Het gaat haar om geluk
te ervaren in kleine en
onverwachte dingen, door te
bewonderen, te beschermen,
te koesteren, te vereeuwigen
en uit te dragen.

kleinoden welkom geheten. Dat dit zou leiden tot
nieuwe mogelijkheden in haar werk en tot nieuwe

About Sylvia Blickman

collecties was toen nog niet te voorzien.

In front of Sylvia Blickman's studio in Haarlem there
are two large Hydrangea bushes, that are adorned

Sylvia Blickman is autonoom en eigenzinnig. Niet

with enormous flowers. When those flowers a few

extreem, maar gevoelig voor alles wat kwetsbaar is:

years ago at the end of the summer were blown into

mens, dier en plant. Ze blijft altijd dicht bij zichzelf,

her studio, they were very much welcomed by Sylvia,

volgt haar eigen gevoel, natuurlijk en associatief.

as like they were jewels. That this would lead to new

Met haar sieraden – die zij beschouwt als kleine

possibilities in her work and to new collections was

kunstvoorwerpen om te dragen – wil zij die aandacht

still not foreseeable.

voor het kwetsbare, voor het detail overbrengen.
De sieraden en objecten van Sylvia Blickman zijn te

Sylvia is autonomous and quirky. Not in an extreme

vinden in gerenommeerde galeries in binnen- en

form, but sensitive to everything that is fragile :

buitenland en in diverse particuliere- en museum

people, animals, plants. She always remains true

collecties ondergebracht.

to herself, follows her own feelings, naturally and

Bron: Kruisbestuiving, Paul Derrez (Boek, Galerie RA)

associatively. With her jewellery designs – which she
regards as small wearable works of art – she wants to
convey this attention for the fragile, for the detail.
The jewellery and objects of Sylvia Blickman can be
found in renowned galleries at home and abroad and
in various private and museum collections.
Source: Crosspollination, Paul Derrez (Book, Gallery Ra)

Atelier: Sylvia Blickman Sieraden en Objecten.
Nieuwe Kruisstraat 7 in Haarlem.
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For her it’s about experiencing
happiness in small and
unexpected things, by admiring,
protecting, cherishing,
immortalising and conveying.

Bloem-Vlinders Draagobject /
Flower -Butterfly Wearable
Jewel [12]•
Toelichting
Nadat de bloemen van de schermbloemige Hortensia

Balloons Draagobject /
Wearable Jewel [13]•

gedroogd zijn, worden ze geperst in het geanodiseerde
materiaal, waarna de bloem verloren gaat. De afdruk

Toelichting

van de bloem is nu zichtbaar in het metaal en kan

Ook de bloemblaadjes van de schermbloemige Hortensia

verder bewerkt worden en verwerkt tot een bijzonder

worden gedroogd en geperst in het geanodiseerde

en uniek sieraad.

materiaal en verwerkt tot een draagbaar kleinood.

About

About

After the flowers of the umbelliferous Hydrangea dried,

Also the petals of the umbelliferous Hydrangea are dried

they are squeezed into the anodized material, after which

and pressed in the anodized material and processed into

the flower is lost. The print of the flower is now visible in

a wearable jewel.

the metal and can be further processed and made into
a special and unique piece of jewellery.

Materiaal / Material:
geanodiseerd polychroom aluminium /
polychrome anodized aluminium

Materiaal / Material: geanodiseerd polychroom aluminium /

Afmeting / Dimension: ø 3 cm

polychrome anodized aluminium

Prijs / prijs: € 45,-

Afmeting / Dimension: ø 6 cm
Prijs / prijs: € 85,-
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Vlinder-Bloemen
Draagobject [14]•
Toelichting

About

Deze sieraden zijn samengesteld uit de afdruk van

This item was inspired by the humming top and can also

een bloem van de schermbloemige Hortensia en een

float in water as a sea top. To play with at the desk during

bloempje van de Klimhortensia.

a break.
Materiaal / Material:

About

geanodiseerd aluminium glas / anodized aluminium glass

These jewellery are composed of the imprint of a flower of

Afmeting / Dimension: ø 22 cm

the umbelliferous Hydrangea and a flower of the Climbing

Prijs / prijs: € 600,-

Hydrangea.
Materiaal / Material: geanodiseerd polychroom aluminium /
polychrome anodized aluminium
Afmeting / Dimension: ø 6 cm
Prijs / prijs: € 125,-

Floating Seastar
crazy for love Object [15]•
Toelichting
Dit object is geïnspireerd op de Bromtol en kan ook
drijven in het water als Zeetol. Om mee te spelen op
het bureau tijdens een adempauze.

28 | artemisamsterdam.com/SylviaBlickman

* see expo map location/color

Materiaal / Material: geanodiseerd aluminium glas /
anodized aluminium glass
Afmeting / Dimension: ø 25 cm
Prijs / prijs: € 750,-

Pijlsnel Draagobject [17]•
Toelichting
Twee exotische bladeren van subtropische bomen zijn

Secrets of the Sea Object [16]•

hier de basis voor het sieraad dat als een object midden

Toelichting

About

Dit object is geïnspireerd op de Bromtol en kan ook

Two exotic leaves of subtropical trees are the elements

drijven in het water als Zeetol. Om mee te spelen op het

for this piece of jewellery that is worn as an object in the

bureau tijdens een adempauze.

middle of the body.

About

Materiaal / Material: geanodiseerd polychroom aluminium /

op het lijf gedragen wordt.

This item was inspired by the humming top and can also

polychrome anodized aluminium

float in water as a sea top. To play with at the desk during

Afmeting / Dimension: ø 8 cm

a break.

Prijs / prijs: € 275,-
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product design

carmelabogman.nl

Lilylight is geïnspireerd
op de prachtige vorm van
een waterlelie.
Over Studio Carmela Bogman
Studio Carmela Bogman, bureau voor
productontwerp, ontwerpt krachtige en integere
producten die het leven mooier en lichtvoetiger
maken. Uitgebreid onderzoek naar de historie,
de omgeving of het gebruik, vormt altijd het

About Studio Carmela Bogman

uitgangspunt voor het ontwerp.

Studio Carmela Bogman is an office for product
design, searching for the subtle beauty of things.

'Eén van de dingen waar ik heel erg blij van word,

A way to brighten up your life with simple and honest

is het daadwerkelijk realiseren van een product.

design. All projects start with a research focused on

Ik doe er dan ook alles aan om van idee tot tastbaar

history, location or use. This research is the starting

resultaat te komen.' Vast onderdeel van het

point for the final design.

ontwerpproces is om uitgebreid te experimenteren
met verschillende vormen, materialen en kleuren.

'One of the things that makes me very happy, is the

Aan de hand van diverse maquettes en prototypes

actual realization of the final product. All actions are

komt Studio Carmela Bogman snel tot de essentie

focused on making the translation from an idea to

van een ontwerp en maakt dat op een heldere

a final product.' An important part of the design

manier inzichtelijk.

process are the experiments with shape, material and
colour. With prototypes and scale models I rapidly

Studio Carmela Bogman is in 2006 opgericht door

make a clear image of essence of the design.

Carmela Bogman na haar afstuderen aan
de Design Academy Eindhoven.

Carmela Bogman studied at the Design Academy
Eindhoven and started Studio Carmela Bogman
in 2006.
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Lilylight [18]•

Lilylight is verkrijgbaar in twee maten en bestaat uit vier
losse elementen die men zelf makkelijk in elkaar kan

Toelichting

schuiven. Een leuk cadeau om via de post naar vrienden

Lilylight is een elegante waxinelichthouder die

of familie te versturen.

geïnspireerd is op een waterlelie. Door het transparante
ontwerp, lijken de waxinelichtjes te zweven en is de

Lilylight is een ontwerp van Carmela Bogman en

houder, ook wanneer het waxinelichtje uit is, een mooie

wordt volledig in Nederland geproduceerd.

aanvulling voor het interieur.

About
Lilylight is gemaakt van aluminium en is verkrijgbaar

Lilylight is an elegant candle holder which is inspired

in de kleuren roze, blauw, turquoise en titanium. Het

by the beautiful shape of a water lily. Thanks to the

aluminium oppervlak zorgt voor een zachte uitstraling

transparent design the candles seemingly float. Even

waardoor het kaarslicht op een bijzondere manier

when the candle is not burning it is a beautiful object

weerkaatst.

for your interior.
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Lilylight is made of aluminium and is available in

Materiaal / Material: Aluminium

the colours dark blue, pink, turquoise and titanium.

Afmeting / Dimension:

Lilylight is available in two sizes and consists of four

Lilylight small 13,4 x 5,1 cm

elements which are held in place by a small rubber

Lilylight medium 15,8 x 7,1 cm

band and can be put together easily. Lilylight is
packaged to be send via mail which makes it a nice gift
for friends and family abroad.

Kleur / Colour:
Lilylight small: pink, turquoise
Lilylight medium: titanium, blue
Prijs / Price: Lilylight small € 19,-

Lilylight is designed by Carmela bogman and is

Lilylight medium € 21,-

completely produced in the Netherlands.

Lilylight is inspired by
the beautiful shape of
a water lily.
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kunstenares
artist

RonaKoot@gmail.com

Over Rona Koot
Rona is geboren in Amsterdam en afgestudeerd in
grafisch ontwerpen en tekenen aan de Amsterdamse
School voor de Grafische Kunsten. Haar eerste
baan was als assistent bij welbekende Nederlandse
modeprofessionals en in de theaterindustrie, waarna
zij zich verder ontwikkelde in de advertentiewereld
als een commercieel kunstenares. Door haar
huwelijk met een internationaal zakenman leidde
haar weg naar Azië, waar zij geruime tijd woonde. In
Tokyo studeerde zij verder, en werkte voor Tokyo’s

Rona wil de schoonheid van
planeet aarde laten zien en
dat we er zelf voor kiezen
om óf de aarde te vernietigen
óf de aarde te koesteren.
Zij kiest voor het laatste.

Coiffure de Paris magazine, en publiceerde ze in het
Japanse Times magazine. In Singapore werd haar
werk geëxposeerd in het Grand Hyatt Hotel, waar

About Rona Koot

haar werk geroemd is .

Rona was born in Amsterdam and obtained her degree
in graphic design and drawing at the Amsterdam

Haar grote liefde is het fusion schilderen. Ze

School for Graphic Art. Her first job was as assistant

combineert het schilderen met olieverf met digitale

to well-known professionals in the fashion and

technieken. Haar werken zijn enerzijds intens en

theatre industry. After she started to work for

krachtig, maar kunnen anderzijds ook zachtheid en

advertising agencies as a commercial artist. Marriage

onschuld laten zien. Bij sommige werken maakt ze

and the international nature of her husband's job led

gebruik van Swarovski kristallen die stralen van

her to work in Asia where she lived for many years.

licht en kleur. Rona’s diversiteit komt voort uit vele

She continued her art studies in Tokyo and worked

bronnen zoals een sterk geloof in de kracht en de

for Tokyo's Coiffure de Paris magazine, and was

gevoeligheid van de natuur, kleur, en creativiteit.

published in Japan's Times magazine. In Singapore
her paintings were exhibited at the Grand Hyatt Hotel

In haar nieuwe collectie 'Organic Nature' benadrukt

receiving rave reviews from international critics.

zij de kleuren en vormen van de natuur en mineralen
zoals half edelstenen. Eerst schildert ze met olieverf

Her great love is fusion painting. She combines

op canvas. Daarna maakt zij daar hoge resolutie

painting with oil with digital techniques. Her works

foto's van die digitaal worden aangepast. De hoge

are on the one hand, intense and powerful, but can, on

resolutie foto's van haar schilderijen worden dan

the other hand, show softness and innocence. Some of

geprint op acryl glas of geborsteld aluminium.

the works have Swarovski crystals that ray of light and

Ook gebruikt zij bij enkele van haar werken een

colour. Rona's diversity derives from many sources

caleidoscoop om de vormen organisch in elkaar over

such as a strong belief in the power and sensitivity of

te laten lopen.

the nature, colour, and creativity.
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the colours and forms of nature and minerals, such

Flamingo Organic Kaleidoscope
[19]•

as gemstones. She paints it on oil on canvas, takes

Prijs / price: € 650,-

In her new 'Organic Nature' collection she stresses

high definition photos from the paintings and digitally
enhance it on her computer. The high definition

Flower Crunch [20]•

photo's of her paintings are then printed on acrylic

Prijs / price: € 550,-

glass or brushed aluminium. With some artworks
of the 'Organic Nature' collection Rona Koot used a
kaleidoscope to let the images smoothly flow into
each other.
Haar prints zijn vanaf € 550,- tot € 995,- te koop.
The prices of her prints vary from € 550,- to € 995,-
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Rona wants to show
the beauty of planet earth
and that we choose to be ór
the destroyers ór the co
creators off this planet. She is
choosing for the last option.
Flower Power [21]•
Prijs / price: € 495,-

Free as a bird [22]•
Prijs / price: € 650,-

Ruby from the earth [23]•
Prijs / price: € 450,-
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Kaleidoscope river stones [24]•
Prijs / price: € 450,-

Kaleidoscope bright colored
stones [25]•
Prijs / price: € 650,-
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form finder
designer

arnoutvisser.com

Elke Mushroom is uniek.
De vorm van de glazen
staander ontstaat louter door
zwaartekracht en perfecte
timing.

Over Arnout Visser
Zijn 'onmogelijke' experimenten bezorgden menig
ambachtsman hoofdbrekens. Prijswinnend, zelf
producerend ontwerper en uitvinder Arnout Visser
(1962) noemt zichzelf een 'Vorm Vinder': een
functionele kunstenaar die de grenzen van autonome
kunst, industriële vormgeving en experimentele
wetenschap verkent. Hij verwierf al jong bekendheid:
op 19-jarige leeftijd won hij een ontwerpwedstrijd
met een ingenieuze lamp, die onmiddellijk in
massaproductie werd genomen.
Na zijn studie aan de ArtEZ in Arnhem en de Domus
Academy in Milaan werd Arnout Visser verwelkomd
bij Droog Design, met succesvolle kleine wondertjes
zoals de Table Tap, Fruit on Wheels en Salad
Sunrise. Tegenwoordig geeft hij er de voorkeur aan
om terug te gaan naar de bron: rechtstreeks werken
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met ambachtslieden en glas bedrijven, van A tot Z
bij het proces betrokken zijn.
Hoewel hij ook gebruik maakt van keramiek,
hout en andere materialen, is glas het ultieme
materiaal voor hem. 'Ik voorzie een 'Glas Tijdperk':
de kracht van glas is ongekend. Ik word euforisch
als ik zie dat er na vele mislukkingen iets groots
is ontstaan. Een glasblazer heeft vijftien minuten
om de klus te klaren, en dat is hard, hard werken.

After studying at ArtEZ in Arnhem and Domus

Geen robot is in staat om beter te zijn dan de longen

Academy in Milan Arnout Visser was welcomed into

van een glasblazer, nog niet. Een glasblazer is een

Droog Design, with successful little wonders such

combinatie van een hart chirurg en helikopter piloot.'

as Table Tap, Fruit on Wheels and Salad Sunrise.
Nowadays he prefers to go back to the source:

About Arnout Visser

working directly with artisans and glass companies,

His ‘impossible’ experiments gave many craftsman

being involved from A to Z.

a headache. Award-winning self-producing designer
and inventor Arnout Visser (1962) calls himself

Although he also uses ceramics, wood and other

a ‘form finder’: a functional artist who explores the

materials, glass is the ultimate for him. ‘I foresee

boundaries of autonomous art, industrial design

a 'Glass Age': the tensile strength is unprecedented.

and experimental science. His star shone early: at

I am euphoric to see something big come about after

the age of 19 he won a design competition with an

many failures. In fifteen minutes a glassmaker has to

ingenious lamp, which was promptly taken into mass

get the job done, and that’s hard, hard work. No robot

production.

is able to defeat his lungs, yet. A glass-blower is a
combination of a heart surgeon and helicopter pilot.’
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Prijs / price: op aanvraag / prices on request
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Big Mushrooms [26a]•
Toelichting
Visser's Big Mushrooms variëren in kleur, van koel
tot warm, en zorgen voor een sensationele ervaring.
De vorm is ontstaan met behulp van antieke optische
mallen, waardoor interessante onregelmatigheden zijn
ontstaan. De glazen ontwerpen kwamen tot stand door
middel van intensief onderzoek en experimenteren in
de Tsjechische Republiek. Meer specifiek: de Bohemen.
Waar anders dan in een gebied met zo'n naam konden
deze magische paddenstoelen ontstaan? De pittige Visser
heeft zelf trekjes van een Bohémien, maar dankzij zijn
kennis van de wetten van de fysica, houdt hij beide voeten
stevig op de grond. Toch houdt hij ervan om de design
wetten te tarten. De Mushroom Lamp is tweemaal zo
groot als wat als normaal wordt beschouwd. Visser: 'Het
is niet mogelijk, hoor ik vaak van ambachtslieden. Als
je iets elke dag doet, dan ontwikkel je er een blinde vlek
voor. Mijn uitdaging is om mezelf onder te dompelen in
onderzoek en experiment om te bewijzen dat ze het bij het
verkeerde eind hebben.'

About
Visser’s Big Mushrooms vary in colour, from cool to warm,
and provide a mind-blowing experience. The shape arose
using antique optical moulds, which caused interesting
irregularities. The glass designs came about through
intensive research and experimenting in the Czech
Republic. More specifically: Bohemia. Where else than

Each Mushroom is unique.
The shape of the glass
display stand arises purely by
gravity and perfect timing.

in an area with such a name could magic mushrooms
originate? The spirited Visser has traits of a bohemian him

Bron: Annemiek van Grondel, Connecting the dots #13

self, but thanks to his knowledge of the laws of physics,
he keeps both feet firmly on the ground. Nevertheless, he
likes defying design laws. The Mushroom Lamp is twice
as large as what is regarded as normal. Visser: ‘It’s not
possible, I often hear from artisans. If you do something
every day, you develop a blind spot for it. My challenge is
to immerse myself in research and experiment in order to
prove them wrong.’
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kunststroming
art movement Outsider Art
hetwerkvan.nl

Een podium dat zorgt voor
emancipatie en integratie
van deze groep mensen in
de maatschappij.
Over hetWerkvan
De Stichting hetWerkvan helpt bij het breder
bekend maken van de hedendaagse kunststroming
Outsider Art. Het is kunst gemaakt door kunstenaars
met een beperking. hetWerkvan heeft als doel
om de bijzondere kunstenaars en het kwalitatief
hoogwaardige werk een podium te bieden. Een
podium dat zorgt voor emancipatie en integratie van
deze groep mensen in de maatschappij.
Door de initiatieven van hetWerkvan krijgt een

ontwikkeling van de kunstenaars, worden zij steeds

dagbesteding op meerdere fronten inhoud. De

meer budgetverantwoordelijk en verplaatst hun

driehoek waarbinnen zij opereren, verbindt de

focus zich naar het commerciële terrein. Een terrein

volgende punten Zorg-Commercie-Verbinden.

waar hun expertise juist niet ligt.

HetWerkvan, verkoopt kunst van ateliers waar

HetWerkvan, stelt zich ten doel deze commerciële

kunstenaars werken met een beperking.

activiteiten uit handen te nemen van de ateliers

Door de toenemende druk op de budgetten

en haar begeleiders. hetWerkvan, is een stichting

in de gezondheidszorg hebben deze ateliers

met een duidelijke MVO doelstelling. De producten

in toenemende mate behoefte aan een derde

kopen zij direct, en tegen een goede prijs, in bij

geldstroom. Daar waar de begeleiders van de

de ateliers. Het directe belang van hetWerkvan

kunstenaars zich in principe bezig dienen te houden

is dat deze ateliers blijven bestaan en een goede

met het bewaken van het creatieve proces en de

ontwikkelingsplek blijven voor hun kunstenaars en
zo continu kunnen zorgen voor een geweldige output
van kunstvoorwerpen in de breedste zin des woords.
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Prints from 660 pages of PLASTIC SEA creative beach clean /
Prints van 660 pagina’s
PLASTIC ZEE creatieve strand schoonmaak

Naast de wederverkoop van deze kunstvoorwerpen,
bieden zij, op aanvraag ook ondersteuning bij grote

Food Ceramics I Atelier /
workshop de Wijde Doelen [26]•

aanvragen die de zakelijke markt neerlegt bij de
ateliers. Hun expertise op het gebied van het op maat

About hetWerkvan (Madeby)

maken van offertes en begeleiding van het complete

HetWerkvan is a foundation that aims to promote

traject van aanvraag tot aflevering, stellen zij graag

the art movement Outsider Art. Outsider Art is a

ter beschikking.

contemporary art movement, the artists create
because of a personal need and are unique creators.

Voorbeelden hiervan zijn: Kunst in opdracht, Tekenen

In the case of hetWerkvan they work with and for

op locatie, Organisatie expositie, De Rijdende Galerie

artists with a disability. They intend to offer these

op uw evenement en de mogelijkheid om Partner

amazing artists and their individual unique artworks a

of Vriend te worden. Tevens staan zij altijd open

platform. A platform that gives them the opportunity

voor nieuwe ideeën om deze kunst en kunstenaars

for emancipation and to integrate in society. Day care

onder de aandacht te brengen en te helpen bij hun

programs for disabled adults can be more meaningful

ontwikkeling.

this way.
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There are many workshops for artists with a disability.

a fair price. There main interest is to ensure these

There professional supervisors support the artists

ateliers to survive and to continue to be a place of

in the creative process of making an artwork. The

growth for their artists. This way they can continue

organisation hetWerkvan, sells art from these

to provide for a great creative output and artworks of

workshops.

all sorts.

Budgets in healthcare are cut and face limitations,
therefor the ateliers are increasingly in need of new

Besides re-selling these artworks, they also offer,

funding. The artists supervisor should primarily focus

on request, support with business-requests made

on guidance of the creative process and the education

upon these workshops. They happily offer their

of the artist. However because of their budget

expertise in making custom-made tenders and give

responsibility, they have to become more and more

support from application to delivery. For example: Art

commercial. And commerce is not their expertise!

by Assignment, Painting/drawing on site, Business
exhibition, the Driving Gallery on your own event and

The objective of hetWerkvan is to take care of these

there is the opportunity to become a Partner or a

commercial activities and they intend to support

Friend.

these ateliers and their supervisors in this specific

They are always open to new suggestions how they

commercial area with expertise and knowledge.

can promote their art and artists and help in their

HetWerkvan is a foundation with a clear corporate

development and education.

social responsibility (CSR) goal. They buy their
products directly from the workshops and they pay

hetWerkvan I Made By
in Dutch Design Hotel Artemis

Servies / tableware
by Derk Wessels I Atelier /
workshop de Wijde Doelen [27]•
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Uil / Owl
by Bob van Buuren I Atelier /
workshop de Wijde Doelen [28]•
Prijs / Price: € 90,-

Kanarie / Canary
by Derk Wessels I Atelier /
workshop de Wijde Doelen [29]•
Prijs / Price: € 160,-

Toelichting
Er hangen prachtige kunstwerken in het thema 'Organic'
in de Rietveld vergaderzaal, er ligt een servies van
Derk Wessels in de vitrine in de lobby en er staat een
groentekar met net echte groenten en fruit van keramiek
in de lobby. Wilt u niet alleen in het hotel, maar ook
thuis genieten van de werken? Het is te koop. U steunt
dan met uw aankoop ook nog eens het goede werk van
hetWerkvan. Alle tentoongestelde werken komen van
Ateliers de Wijde Doelen uit Utrecht.

About
There are beautiful works of art in the 'Organic' theme
in the Rietveld meeting room, there is tableware by
Derk Wessels in the display case in the lobby and there
is a vegetable cart with just real fruit and vegetables of
ceramics in the lobby. Would you not only want to enjoy
the work in the hotel, but also at home? It is for sale.
You support than with your purchase also the good work

A platform that gives
them the opportunity
for emancipation and to
integrate in society.

hetWerkvan. All exhibited works come from the workshop
de Wijde Doelen, from Utrecht, the Netherlands.
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evenementenbureau
event management company
fc-events.nl
Over First Choice Events [30]•
First Choice Events is een evenementenbureau met
een breed aanbod van unieke activiteiten die op alle
locaties mogelijk zijn. Wij bieden onder andere een live
demonstratie zandsculpturen aan, zoals te zien was
tijdens de feestelijke opening van de expositie 'Organic’
in Dutch Design Hotel Artemis. U kunt dit zandsculptuur
nog bewonderen gedurende de gehele looptijd van
de expositie.
Onze getalenteerde kunstenaars komen graag op
uw evenement om een sculptuur op maat te maken.
Een beleving om nooit te vergeten! Past zand niet
bij het thema? Denk ook eens aan een demonstratie
ijssculpturen! Tijdens het ijssculpturen is te zien,
hoe je met speciaal geprepareerd ijs de prachtigste
beelden kunt maken.
Neem eens contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

About First Choice Events
First Choice Events is an event management company with
a wide selection of unique activities that can be executed
on all locations. Next to other entertaining workshops,
we offer a live demonstration of sand sculpting, as could
be seen during the festive opening of the exhibition
'Organic’ in Dutch Design Hotel Artemis. You are able
to see this sand sculpture during the entire duration of
the exhibition.
Our talented artists are happy to come to your event
and create a sand sculpture that will make the event
unforgettable! Does sand not fit the topic? We propose
another creative option: ice sculpture demonstration!
During this demonstration it is shown how fascinating art
can be created from ice that has been specially prepared
for this purpose!
We encourage you to contact us should you be interested!

artemisamsterdam.com/
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Expo Art Design More...
LET’S STAY IN TOUCH !

 DutchDesignHotelArtemis.Amsterdam  @HotelArtemis

