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Het nieuwe interieur en de huisstijl van Puccini Bomboni in 
Amsterdam zijn ontworpen vanuit dezelfde filosofie als de 
bonbons: natuurlijke, op ambachtelijke wijze samengevoegde 
ingrediënten leveren een product met een eigen karakter. De 
ingrediënten van het door Peter Dautzenberg van pd+p archi-
tecten ontworpen interieur zijn glas, roodkoper en porselein – 
porselein vanwege chocolade die in de 17e eeuw uit porse-
leinen kopjes werd gedronken, koperen buizen vanwege de 
associatie met koken en verwarmen, en glas omdat in de kleine 
ruimte zoveel mogelijk transparantie gewenst was. Het ontwerp 
van de porseleinen achterwand en het lichtornament kwamen 
tot stand in samenwerking met kunstenaar Sasja Scherjon, die 
een procédé ontwikkelde waarmee ze flinterdun en met grote 
vormvrijheid porselein kan produceren: het porselein smelt 
door het stoken op hoge temperatuur en wordt doorschij-
nend. De letters Puccini in de door grafisch vormgever Bert 
Dautzenberg ontworpen nieuwe huisstijl zijn in de achterwand 
door middel van reliëfdruk in het porselein verwerkt; dezelfde 
techniek in is het verpakkingsmateriaal toegepast. In het 
lichtornament zijn porselein en glas in een vrije vorm toege-
past, wat een mooi contrast oplevert met de strakke vorm van 
de balie, glazen kast en achterwand. Het licht wordt geleid en 
gebroken door de kristallen staven, wat in combinatie met het 
doorschijnende porselein een sprankelend beeld geeft.

www.sasjascherjon.nl

www.peterdautzenberg.nl

Ontwerpers Geke Lensink en Jesse Visser werd gevraagd een nieuw 
interieurontwerp te maken voor Stichting Kunstwerk Loods 6, de 
beheerders van de creatieve bedrijfspanden Loods 6 en Bonte Zwaan in 
Amsterdam. De inspirerende ruimte in deze voormalige passenger ter-
minal is eerst geheel gestript om de karakteristieke betonnen construc-
tie weer zichtbaar te maken. De 160 m2 is door een drie meter hoge 
kastenwand opgedeeld in een kantoorgedeelte en een vergaderruimte. 
Lensink en Visser realiseerden vier werkplekken aan twee Big Mama 
tafels uit hun eigen TM collection, in een aangepaste ‘office edition’ die 
het ophangen van de computer en het doorvoeren van de bekabelingen 
mogelijk maakt. Ook de vergadertafel is een Big Mama. Het vloerop-
pervlak is voorzien van een geweven vinyle vloerbedekking van Bolon, 
die zorgt voor een levendige reflectie. De kasten zijn bekleed met vilt in 
een warme grijstint. Hierdoor voldeed de kastenwand aan drie belang-
rijke eisen van de opdrachtgever, veel opbergruimte, goede akoestiek en 
een afgescheiden plek om te vergaderen. De kledinghaken van Droog 
Design dienen als deurknoppen en geven samen met de meubelen van 
Kartell en de lampenkappen het interieur een eigentijds karakter.

www.gekelensinkjessevisser.com

Grote vormvrijheid in porselein

Inspirerende werkplek

Fotografie beeld.nu

Fotografie Alan Jensen 


