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Meesters bij POt, GeslaaGde 1e  Masterclass 
Op 23 mei jl. vond bij Pot Interieur in Axel, onder de titel 
Meesters bij Pot, een bijzondere Masterclass plaats. Tij-
dens deze Masterclass gingen we op zoek naar de raakvlak-
ken tussen architectuur en meubelontwerp. Meester Gerrit 
Rietveld, een man die deze beide disciplines in zich ver-
enigde, stond tijdens deze 1e Masterclass centraal. 

Langs deze weg willen wij u graag bedanken voor uw 
aanwezigheid en tevens voor uw leuke reacties. Ze be-
vestigen ons idee dat we met dit initiatief voorzien in een 
behoefte.

In deze nieuwsbrief kijken we graag met u terug op dit geslaagde evenement.

Bezoek MAS 
Hoewel Rietveld dus centraal stond, 
begon de dag met een rondleiding 
door het MAS – het Museum aan de 
Stroom – in Antwerpen. Een fraai 
staaltje moderne architectuur, naar 
een ontwerp van Willem Jan Neute-
lings. We hebben gemerkt dat u net 
als wij verrast was over de diverse 
ideeën die bij het ontwerp van dit 
gebouw een rol hebben gespeeld.

Verdiepen in Rietveld 
Daarna was het bij Pot Interieur dus tijd om ons te verdie-
pen in Rietveld. De meeste deelnemers, zo niet allemaal, 
weten natuurlijk wel het een en ander van Rietveld, maar 
we zijn ervan overtuigd dat Barbara Lehmann, conservator 
van Cassina, die speciaal voor deze gelegenheid uit Mi-
laan was gekomen, nog bepaalde zaken heeft besproken 
die niet bekend waren. In ieder geval verrassend vonden 
we de visie van de volgende spreker, ontwerper Karel 
Boonzaaijer. Leuk om te zien hoe hij zich in Rietveld en 
zijn denkwijze probeerde te verplaatsen. Gezien de reac-
ties heeft u de inbreng van de sprekers en de kleine ten-
toonstelling met enkele bijzondere stukken zeer weten te 
waarderen.
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Winnaar prijsvraag
Wij hebben alle innovatieve voorstellen naar aanleiding van de aan de masterclass gekoppelde prijsvraag bijzonder 
op prijs gesteld. 
De prijswinnaar is Hans van ’t Leven van met zijn voorstel om bij Pot Interieur meer aandacht te besteden aan Deense 
en Finse  merken.
Het winnende idee wordt ook daadwerkelijk door Pot Interieur uitgevoerd.
Hans ontvangt als prijs een originele Red & Blue Chair, design Gerrit Rietveld.

2e Masterclass: Meesters bij Pot 
Zoals al aangekondigd krijgt deze Masterclass een vervolg. Reserveer alvast donderdag 28 november in uw agenda! 
Momenteel zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor deze 2e editie. Binnenkort ontvangt u daarvoor een 
uitnodiging en verdere informatie. We hopen u dan ook u snel weer terug te zien bij Pot Interieur, in ieder geval als 
deelnemer aan een nieuwe Masterclass.

Met vriendelijk groet,
Paul Berden

Commercieel Directeur 
Pot Interieur


