DUTCH | DESIGN | HOTEL | ARTEMIS

PRESENTS D&A EXHIBITION

EXHIBITORS:
Astrid Ufkes | Frederike Top Design | Studio Isabel
Quiroga | Jeroen Buitenman in co-operation with
Bull Creative | Jule Cats | Design by Mark-C
Mattijs Harewinkel | Ruben Olislagers

DUTCH DESIGN CONCEPT
De avontuurlijkheid, eigenwijsheid en
doordachtheid van Dutch Design komt
terug in de totale beleving van alles
wat wij doen. D&A (Design & ARTemis)
is namelijk het DNA van ons hotel! Van
je bord tot aan je hoofdkussen, tot aan
het vergader arrangement is ‘the Art of
Dutch Design’ terug te vinden.
Het Dutch Design Hotel Artemis ademt
en bruist ‘Dutch Design’. Vanuit iedere
geometrische hoek van ons hotel ervaar je de invloed en eigenwijsheid van
Nederlandse architecten, ontwerpers
en kunstenaars. Het is dé locatie waar
gastvrijheid en Dutch Design elkaar ontmoeten en versterken.

The adventurousness, quirkiness and
thoughtfulness of Dutch Design is reflected in the total experience of everything
we do. D&A (Design & ARTemis) is the DNA
of our hotel! From your plate to your pillow, up to the meeting package, you can
find ‘the Art of ‘Dutch Design’.
Dutch Design Hotel Artemis breathes and
bustles ‘Dutch Design’. From every geometric corner of our hotel you experience
the influence and quirkiness of Dutch architects, designers and artists. It is the
location where hospitality and Dutch Design meet and reinforce each other.
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Dutch Design Hotel Artemis heeft het
D&A platform opgezet waar diverse
werelden en groepen elkaar ontmoeten,
verbinden en inspireren. Samenwerking
en van elkaar leren is de kracht; D&A
Connected en D&A Learning.
De D&A expo’s zijn thematische exposities die iedere vier maanden wisselen.
Hierin wordt werk getoond van Nederlandse gerenommeerde kunstenaars en
designers, maar ook van veelbelovend,
nieuw talent; D&A Expo. Van alle exposanten zijn werken te koop via Dutch
Design Hotel Artemis; D&A Shopping.

Dutch Design Hotel Artemis started D&A
platform where different worlds and
groups meet, connect and inspire each
other. Cooperation and learning is the
power; D&A Connected en D&A Learning.
The D&A exhibitions are themed exhibitions that change every four months. It
shows work by Dutch renowned artists
and designers, but also of promising new
talent; D&A Expo. From all exhibitors pieces can be purchased through.

D&A EXPO | EXHIBITION
20.2 SPOTLIGHT

Dutch Design Hotel Artemis bestaat 15 jaar en
daarmee ook de spraakmakende Dutch Design
& Art expositie. Al jaren lang bieden wij een
succesvol platform aan voor zowel beginnende
als gevestigde Nederlandse kunstenaars en
designers om hun werk te tonen aan een
veelzijdig publiek.

Dutch Design Hotel Artemis has been around for 15
years and with it the controversial Dutch Design & Art
exhibition. For many years we have been offering a
successful platform for both starting and established
Dutch artists and designers to show their work to a
versatile audience.

Deze verjaardag laten we niet ongemerkt voorbij gaan. De nieuwe expositie d.&a. 15 “SPOTLIGHT”, laten wij het werk zien van diverse exposanten van de afgelopen 15 jaar. De komende
6 maanden wordt er aandacht besteed aan deze
exposanten, waar staan hun nu en waar stonden hun een paar jaar geleden. We blikken terug naar onze vaste collectie Dutch Design.

We will not let this birthday pass unnoticed. The new
exhibition d. & A. 15 “SPOTLIGHT”, we show the work
of various exhibitors from the past 15 years. The next
6 months attention will be paid to these exhibitors,
where are they now and where were they a few years
ago. We look back to our permanent collection of
Dutch Design.

FREDERIKE TOP DESIGN
Ontwerper / designer / frederiketop.nl

Window Danglings

WINDOW DANGLING
PRIJS / PRICE
S € 39.95
M € 49.95
L € 59.95

Deze wolk van Window Danglings speelt met het licht wat
binnenvalt in de lobby. Licht,
patronen en kleuren worden
op een poëtische manier gereflecteerd in de ruimte en kunnen de bezoeker kort in een
‘spotlight’ zetten.

Frederike ontwerpt interieurproducten
en objecten voor de openbare ruimte,
waarbij licht een terugkerend thema is.

Frederike designs products and installations
for both interior and public space with the
medium light.

This cloud of Window Danglings
plays with the light entering the
lobby. Light, patterns and colors are poetically reflected in
the space and can briefly put
the visitor in a ‘spotlight’.

IN DISGUISE VAZE
PRIJS / PRICE € 580

JULE CATS

Product designer / product ontwerpster / julecats.nl

RISE LAMP
PRIJS / PRICE € 998

Geïnspireerd door de kracht
van woorden, vertaalt Jule
Cats verhalen naar fysieke
producten.

Inspired by the power of words,
Jule Cats translates stories into
physical products.

De ongewone verbinding tussen de contrasterende materialen waar ik mee werk blijft me
inspireren. Het brengt onverwachte uitkomsten en maakt
het tot een esthetisch geheel.

The unusual connection between the contrasting materials
I work with, keeps inspiring me.
It brings unexpected outcomes
and makes it an aesthetic piece
to look at.

RUBEN OLISLAGERS
Kunstenaar
/ artist
Kunsternaar/
artist//rubenolislagers.nl
rubenolislagers.nl
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Ik groei door telkens afstand te nemen. Zo
schilder ik een aantal jaren aan één stuk
door. Daarna laat ik het los. Omdat ik dan
op een andere manier bezig ben met beeld,
versterkt dit mijn visie op kunst en de kijk
op mijn eigen werk. Zo werk ik nu aan een
Graphic Novel. Vervolgens ontstaan er weer
ideeën voor een nieuwe reeks schilderijen.

I grow by constantly taking distance. In
this way I continue to paint for a number of
years at a time. Then I let it go. Because I
am working with images in a different way,
this strengthens my vision on art and my view
on my own work. For example, I am currently
working on a Graphic Novel. Subsequently,
ideas arise for a new series of paintings.

VIBES VIII
PRIJS / PRICE € 890

VIBES VI
PRIJS / PRICE € 2990

Verrassende combinatie
van materialen, slanke
en unieke items zijn een
mooie toevoeging in een
interieur.

Surprising combinations of
materials, sleek and unique
items are a beautiful addition
to an interior.

DESIGN BY MARK-C
Ontwerper / designer / designbymark-c.com

Na mijn studie 3 Dimensionale Vormgeving
in Nederland ben ik naar Miami verhuisd
om daar Interior Design te studeren en is
hierna in de Verenigde Staten gebleven om
interieurs voor cruiseschepen te ontwerpen, deze varieerden van adembenemende
theaters en casino’s tot luxueuze suites.
Mijn uitgebreide portfolio bestaat ook uit
interieurontwerpen voor hotels en banken in diverse andere delen van de wereld.
Na mijn terugkeer in Nederland heb ik,
met zijn passie voor kunst en architectuur,
mijn portfolio nog meer uitgebreid met mijn
handgemaakte woonaccessoires, in het bijzonder lampen.

MINI SIZE TULP LAMP (16CM)
PRIJS / PRICE € 59

After studying three-dimensional Design in
Boxtel, I moved to Miami to study Interior
Design after which I remained in the United
States to design interiors for cruise ships,
these ranged from breathtaking theaters and
casinos to luxurious suites. My comprehensive portfolio also consists of interior designs
for hotels and banks in various other parts of
the world. After returning to the Netherlands,
I continued with my passion for art and architecture and expanded my portfolio with handmade home accessories, especially lights.
STANDARD SIZE TULP LAMP (26CM)
PRIJS / PRICE € 99

ASTRID UFKES
Fotokunstenaar / photo artist / astridufkes.nl

Magisch Realisme in
zwart-wit en kleur

Magical realism in black-white
and color

MIXED
UNIEKE UITGAVE / UNIQUE EDITION
PRIJS / PRICE € 2500
MEMORIES
PRIJS / PRICE € 550

Ik heb mijn weg gevonden in dat wat ik
doe en wie ik ben. Het brengt en figuurlijk
kleur in mijn leven, dat symboliseert ook
deze nieuwste serie. Door veel te reizen
en nieuwe culturen te omarmen heb ik
ontdekt dat ‘het zonder waardeoordeel
zijn’ één van mijn kernwaarden is en dit
vertaald wordt door elementen in mijn
werk letterlijk in hun eigen kracht neer
te zetten. Ook vrijheid en te zijn wie je
bent zijn symbolisch in mijn werk te

ontdekken. Als contrast kun je vormen
van bescherming en beschutting vinden.
De keuze voor welke elementen ik kies
is intuïtief en heeft alles te maken met
mijn emoties op dat moment, maar altijd zijn het door mezelf gefotografeerde
elementen. Duidelijk is dat contrasten
bij mij horen. Het spanningsveld hiervan
spreekt me aan en is in meerdere uitingen te vinden in mijn werk. Het zorgt
voor vervreemding en magie. Mijn werk

is niet altijd makkelijk te lezen, je moet
moeite doen, er is meer dan de eerste
blik je toont. Kijk je beter dan kan het
je meenemen in een reis van verwondering, schoonheid, humor en perfectie. Als je goed kijkt zie je dat de twee
silhouetten nog steeds aanwezig zijn,
maar niet meer als dwalende, zoekende
mens. Ze zijn mijn signatuur geworden.

I have found my way in what I do and
who I am. It literally brings and figurative color in my life, that also symbolizes
this latest series. By way too traveling
and embracing new cultures I have discovered that “it is without value judgment
his’ is one of my core values and this is
translated by elements in my work literally in their own strength. Freedom and

to be who you are can also be discovered
symbolically in my work. If contrast you
can find forms of protection and shelter.
The choice for which elements I choose
is intuitive and has everything to do with
my emotions at that moment, but they are
always elements I have photographed. It
is clear that contrasts belong to me. The
tension of this appeals to me and can be
found in several expressions in my work.
It creates alienation and magic. My work
is not always easy to read, you have to
make an effort, there is more than the
first look shows you. If you look closer
it can take you on a journey of wonder,
beauty, humor and perfection. If you
look closely you can see that the two silhouettes are still present, but no longer
as a wandering, searching human. They
have become my signature.

Eenvoud gaat over de
essence van dingen.

Het bureaublad is voorzien van gaten en
gleuven. Hierin kunnen verschillende
accessoires worden geplaatst. Een biedt
de mogelijk je mobiel op te bergen, een
ander dient als houder voor plakband
of een papieren rol. In de gaten kunnen
pennen worden opgeborgen. Een magneetbord kan worden ingeschoven in
een gleuf. De lamp kan eveneens in elk
gaatje worden geplaatst. Het bureaublad is van massief essenhout gemaakt
en wordt door een blauwstaal constructie gedragen wat de eenvoud van het
ontwerp benadrukt.

Minimal design is about the
maximum; the essence of
things

A desk inspired on the design of the
‘Back-to-Basic’ lamp. Just simple holes
and notches offer the possibility to attach
any other office tool that is needed. For
instance the steel board, to put on notes
with the help of magnets. You can store
your tape and your mobile phone into the
accessories folded out of brass. A desk
lamp that can be arranged on any part of
the desk through the holes made into the
desktop. The desktop itself is made out of
solid ash wood and carried by a blue steel
tube construction. This completes the image of the pure, back to basic design.

STUDIO
ISABEL QUIROGA
Product ontwerper / product designer / isabelquiroga.com

BACK TO BASIC DESK
PRIJS / PRICE ON REQUEST

SPRING
PRIJS / PRICE € 1295

HISBISCUS
PRIJS / PRICE € 495

JEROEN BUITENMAN
in co-operation with Bull Creative
Kunstenaar / artist / jeroenbuitenman.com
Kleuren leer.
Controle over samenspel kleuren.

Colors, control the working between
colors.
MIRRORED LEGS
PRIJS / PRICE € 3750

Surrealistische symboliek
rond het uiterlijk en innerlijk van de vrouw

Surrealistic and symbolic about
the inner and outer of the
woman

MATTIJS HAZEWINKEL
Kunsternaar / artist / hetwerkvan.nl

Wij hebben 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 dagbesteding op meerdere
fronten inhoud. Ons directe belang is
dat deze ateliers blijven bestaan en
een goede ontwikkelingsplek blijven

Our aim is to provide a platform for special artists and high-quality work. A stage
that ensures the emancipation and integration of this group of people in society.
Through the initiatives of hetWerkvan,
daytime activities are given substance on
several fronts. Our direct interest is that
these studios continue to exist and remain a good development place for their
artists and thus can continuously provide
a great output of art objects in the broadest sense of the word. We believe that the
art of these artists makes a valuable contribution to the art domain in the Netherlands as well as abroad. Our ambition is
to create a platform at an international,
national, regional and local level.

voor hun kunstenaars en zo continu
kunnen zorgen voor een geweldige
output van kunstvoorwerpen in de
breedste zin des woords. Wij geloven
dat de kunst van deze kunstenaars
een waardevolle bijdrage levert aan
het kunstdomein in zowel Nederland
als buiten de grenzen. Onze ambitie
is om een platform te creëeren op internationaal, nationaal, regionaal en
lokaal niveau.

The works that are now exhibited in Artemis Dutch Design Hotel were created by
Mattijs Hazewinkel, who works at Atelier
Kijkoor in Eemnes.
At first glance, Mattijs’s work is usually
compared to the work of Herman Brood.
However, an observant spectator will see
the differences. Mattijs has its own visual
language and own handwriting (literally
and figuratively). But Mattijs also uses
means from the style of street art and
graffiti, such as stencils and spray cans.
The show element can be found in much
of his work. Especially when spectators
were present during the production process, this is reflected in the final result.
The subjects are very close to himself,
such as music, film and women. And he
expresses this interest in a completely
honest and direct way.

in cooperation with hetWerkvan

De werken die nu geëxposeerd zijn in Artemis Dutch Design Hotel zijn gemaakt
door Mattijs Hazewinkel, werkzaam bij
Atelier Kijkoor in Eemnes. Het werk
van Mattijs wordt in de eerste oogopslag meestal vergeleken met het werk
van Herman Brood. Een oplettende toeschouwer zal echter de verschillen wel
zien. Mattijs heeft een eigen beeldtaal
en een eigen handschrift (letterlijk en
figuurlijk). Maar ook Mattijs bedient zich

van middelen uit de stijl van de street
art en graffiti, zoals sjablonen en spuitbussen. Het show element is in veel van
zijn werk terug te vinden. Vooral als er
toeschouwers aanwezig waren bij het
productieproces, vindt dat zijn weerslag
in het uiteindelijke resultaat. De onderwerpen liggen heel dicht bij hemzelf,
zoals muziek, film en vrouwen. En deze
belangstelling geeft hij op een volstrekt
eerlijke en directe wijze weer.

KNOCKOUT
PRIJS / PRICE € 500

COLOFON

For more information: artemisamsterdam.com/nl/design-art

AAN DEZE EXPOSITIE WERKTEN MEE / TO THIS EXHIBITION CONTRIBUTED

SOCIAL MEDIA

Initiator

Dutch Design Hotel Artemis

Design & Art Concept Coordinator

Colin Bottse

Marketing & Communications

Dave Clark

BD Coordinator

Nora File

Graphic Design & Concept

Nadezhda Noskova

Volg deze en andere exposities ook via
social media van Dutch Design Hotel
Artemis! Regelmatin lichten wij hier
een kunstwerkof design van een exposant toe en geven wij informatie over
Nederlandse kunst- en design gerelateerde onderwerpen en activiteiten.

MET DANK AAN | SPECIAL THANKS TO
Hotel Manager | Hotel Manager		

Fokke de Jong

Chefkok | Chef 			

Theo Kusters

Deelnemers | Participants

Alle exposanten | All exhibitors

Follow this and other exhibitions on
the Dutch Design Hotel Artemis social
media. 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 basis.

Dutch Design Hotel Artemis
John M. Keynesplein 2 | 1066 EP | Amsterdam
020 71 41 000 | artemisamsterdam.com

