Binnenkijken

Scandinavisch wit

Buiten de lijntjes in

Voor een Scandinavische look and feel verf je
het balkenplafond compleet wit met matte
verf. Hiervoor hoef je echt geen eeuwenoud
Deens huis te hebben. Houd dit in gedachten
bij een eventuele nieuwe op- of aanbouw.
Het wit maakt de ruimte lekker licht.

een artistiek tuinhuis
Het originele tuinhuisje uit 1933 is nu de keuken. Hieromheen bouwde Mie Olise haar nieuwe huis van gerecycled glas en hout.

Een ‘hutje’ van in eerste instantie vijf bij vijf meter; de Deense
kunstenares Mie Olise viel er als een blok voor. Hier, waar het leven
eenvoudig en inspirerend is, vindt ze de rust om te creatief te zijn.
Zowel in haar werk als in haar interieur, dat ze door middel van
veel hergebruik – o.a. ramen uit een stadhuis! – flink wat charme gaf.

Van resten vloerdelen maakte Mie Olise het houten aanrechtblad. Het keukenblok
onder het aanrecht is nog uit het originele huisje uit 1933. De theedoeken
(Ferm Living) hangen over een zelfbedachte constructie. Kun je zo namaken!
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Van het aanrechtblad tot de planken van de gevel, alles is gerecycled

Rondje retro
Mie Olise laat zien dat een Scandinavische
woonstijl uitstekend matcht met een vleugje retro.
Ga voor meubilair met ronde hoeken, gedroogde
bloemen en zoek bij de kringloop naar servies
met seventies-print. Door deze kopjes, borden
en potten een tweede leven te geven, ben je
meteen duurzaam bezig!

1

2

1 De gevel aan het terras is gemaakt van Douglas hout. De planken waren eerder onderdeel van een van de kunstinstallaties van Mie Olise. De grote
ramen zijn afkomstig uit het stadhuis van Frederiksberg. 2 De stenen botervloot, kan en theemokken met retro-motief komen uit serie ‘Cordial’ van
Bing and Grondahl.

Het huisje van Mie Olise ligt niet
ergens diep in de bossen, op uren rijden
van de stad. Integendeel: het ligt pal
naast Amager Fælled, een recreatief
stukje natuur in Kopenhagen.
Op slechts een paar kilometer van
het gezellige stadscentrum vind je
dit park met weidse graslandschappen,
schapenkuddes, bossen en vogelrijke
meren. Het is een huisje met een ziel
én met geschiedenis, want: gebouwd
– van gerecycled materiaal – rond
een bestaand tuinhuisje uit 1933.

Het was al heel lang een droom: een
kleine woning met tuin, omringd door
oude bomen. Tot die droom behoorde
óók leven in een soort woongemeenschap
met goede vrienden. Daarom schreef
Mie Olise zich in 2005 in voor een huisje
bij een grote en mooie tuinvereniging,
tegelijk met vijf van haar vrienden.

Vindingrijke oplossingen
Na een korte tijd op de wachtlijst kregen
ze allemaal iets aangeboden. Voor
Mie Olise was deze oude houten hut

van 5x5 meter ideaal. Erg bescheiden
qua afmeting ja, en zonder elektriciteit
of verwarming, maar ze viel er meteen
voor. Creatief als ze is, zag Mie Olise
direct allerlei mogelijkheden en
vindingrijke oplossingen. Zo besloot ze
de oude constructie in stand te houden
en daaromheen uit te breiden. Er kwam
een aanbouw met een woonkamer
en slaapkamer, en een glazen pui van
oude ramen. Haaks op de keuken werd
een serre gebouwd met een eetgedeelte.
En overal is zicht op de grote tuin.

Mooi contrast: het strakke design van de zwarte keukenlades (Ikea)
en het robuuste hout van het aanrechtblad (restje vloerplanken).
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Omring je met kunst die je mooi vindt.
Kunstwerken maken je interieur persoonlijk
en je wordt elke dag weer geraakt of geïnspireerd
door dat schilderij of die foto. Mie Olise heeft
vooral eigen werk hangen (mieolise.com).
De foto komt uit Spitsbergen, de collage is van
de Deense kunstenares Mia-Nelle Drøschler.

Atelier-sfeer
Laat je inspireren door de
atelier-stijl van Mie Olise.
Vooral oude kantoren,
schoolgebouwen en
tuinhuizen lenen zich hier
goed voor, maar op zolder
of in de serre kom je ook
een eind. Zorg voor grote
raampartijen, houd het
simpel qua meubels en
hang kunst op. Dat hoeft
niet al te netjes. Wees
creatief en wissel schilderijen
af met ingelijste foto’s
die je neerzet.

➝

De gestreepte deken op de bank kocht Mie Olise in Istanbul, het kussen is van Ferm Living. De vloer bestaat uit
massieve Douglas planken (een dennenhoutsoort), gezaagd in verschillende breedtes voor een levendig effect.
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De woonkamer met het
hoge plafond en de witte
muren is licht en ruim.
Vrij spel dus voor
een mobile aan de nok
(The Museum of Modern
Art, Houston US). De
wollen deken op de kist is
een aandenken aan een
reis door IJsland en op
het krukje staat een
decoratieve vingerplant.

‘Dat eenvoudige is juist de charme van het huisje’

De stoel met gebloemde stof is een vintage vondst.
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De eetkamer bevindt zich
in de sfeervolle glazen
aanbouw. De tafel
is gemaakt van massief
houten planken op een
gietijzeren frame van een
oude naaimachinetafel,
ooit eigendom van
Mie Olises grootmoeder.
De hanglampen (Louis
Poulsen) vormen een
stoer, industrieel accent.

Plaids en vloerkleden geven
letterlijk en figuurlijk
warmte aan een ruimte.
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1 Door licht en glas van alle kanten doet de aangebouwde serre een beetje denken aan een kas. Er is voornamelijk gebruikgemaakt van oude gerecyclede
ramen. 2 Het liefst schildert Mie Olise buiten, waar alle ruimte is voor haar grote canvas doeken.

“Als ik het huis van A tot Z zelf
had ontworpen, zou het anders zijn
geweest. Eerlijk is eerlijk. Dit is geen
permanent woonhuis, maar een tuinhuis.
Dat eenvoudige is juist de charme, het is
bedoeld om te gebruíken. Daarom zijn er
geen trendy oplossingen bedacht. Alles is
ook gerecycled”, legt Mie Olise uit.

Uit de kunst
Het huisje is dus vrijwel compleet
gebouwd van gebruikt materiaal.
Zo is de pui, grenzend aan het terras,
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gemaakt van Douglas planken die
werden gerecycled uit een van haar
houten kunstinstallaties. Nu vormen ze
dus de gevel van haar buitenhuisje.
Goed geschikt voor een tweede leven,
want Douglas, een naaldhoutsoort uit
Noordwest-Europa, is duurzaam en
erg sterk. De grote, oude ramen in de
gevel zijn afkomstig uit het stadhuis
van Frederiksberg, een chic, residentieel
district in Kopenhagen. Nu dienen ze
als dubbele, openslaande deuren naar
terras en tuin.

Groots & rauw
Mie Olise maakt grote schilderijen,
sculpturen en installaties. Ze
exposeert internationaal, had
tentoonstellingen in onder meer
Amerika. Maar haar thuishaven is en
blijft Kopenhagen, en als het even
kan, is ze hier. Het liefst schildert ze
buiten, waar alle ruimte is voor haar
grote canvas doeken. In en om het
huis staan en hangen dan ook grote
schildersdoeken en andere creaties,
tijdelijk of permanent. Kunst wordt
➝
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Mie Olise laat zich graag
inspireren door de natuur,
maar ook door (oude)
gebouwen, boothuizen
en scheepswrakken.

Het tuinhuizencomplex grenst aan een enorm
stadspark met graslandschappen, bossen, meren
en loslopende schapen en pony’s.

Binnenkijken

Art
of nature
Gebruik de natuur als
inspiratiebron voor
je interieur. Laat kleuren
van buiten, zoals het ruwe
bruin van boomschors
of het grijs van de
winterhemel, terugkomen
in schilderijen en andere
kunstwerken aan de muur.
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Doorkijkje
Creëer zelf een binnen/buiten gevoel met een
(oud) raam in huis. Er komt bovendien meer licht
binnen en je verbindt op een speelse manier twee
ruimtes met elkaar. Kijk voor mooie oude ramen
en kozijnen op oudedeur.nl

1

2

1 Op de vensterbank prijken creatieve accessoires in lieve kleuren: het gele porseleinen schaaltje is van de kringloopwinkel, de roze glazen borsten zijn
handgemaakt en gekocht in een Zweedse glasfabriek. 2 Ook 5-jarige zoon Neo heeft uitzicht op de tuin vanuit zijn kleine slaapkamer. Een simpele lap stof
fungeert als gordijn.

steeds belangrijker in een wereld
die steeds meer is gericht op
efficiëntie, vindt ze. Kijken naar
kunst, of liever vóelen van kunst,
maakt je blik op de wereld ruimer.
Kleuren binnen de lijntjes, zowel
letterlijk als figuurlijk, is niet
aan haar besteed. Het werk van
Mie Olise is groots en rauw en
toont een fascinatie voor verlaten
plaatsen, gebouwen, boothuizen en
scheepswrakken.
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Bohemian twist
De inrichting is modern-Scandinavisch,
met ruwe materialen en toch zachtheid.
Er zijn allerlei eigenzinnige details,
zoals de lat die op de achterdeur in de
keuken is getimmerd en dient als
handdoekenrek. Of de lap stof voor het
raam in de slaapkamer van zoontje Neo,
als gordijn. Samengebonden met een
fluorescerend lint. Ook de bladeren
die binnenwaaien in de serre en als een
soort natuurlijk tapijt worden

gekoesterd, passen in dit rijtje.
Ze geven het interieur een bohemian
twist, en tegelijk is alles puur en
eenvoudig. De hoge, zonnige woonkamer
is bescheiden ingericht met licht hout
en kunst. Door de vele raampartijen
op het zuiden schijnt de zon royaal
naar binnen en door het vele glas is dit
met recht een tuinhuis. Een plek om
tot rust te komen en inspiratie op te doen.
En is die inspiratie daar, dan kan er
vrijuit worden geschilderd!

In een hoek van de keuken bouwde Mie Olise zelf een bureau met resthout van een groot kunstproject. Hoe je het ook
wendt of keert: geel is een vrolijk accent in je interieur. De lamp (Muuto) en vintage bureaustoel (Kevi) matchen mooi.
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Deze stijl

Binnen = buiten
Eenvoud siert het tuinhuis van Mie Olise, waar bewust leven centraal staat
en binnen en buiten in elkaar overlopen. Dat kan in jouw (tuin)huis ook!

dUURzaam

Rugvriendelijk

Hartstikke ecologisch, deze
wandklok van Fascia-kurk.
25 cm (ø) € 26,87 (eco-logisch.nl)

Opvegen wordt een
makkie dankzij deze stoffer
en blik met lange stelen.
98x25x20 cm € 27,50
(ouderwetsewinkel.nl)

Crea-schort
Om in te schilderen
of te koken: schort
van biologisch
katoen. € 14,99
(hm.com)

Slim shoppen
Verruil plastic tasjes
van de buurtsuper voor
deze boodschappentas
van jute. 43x43x8 cm
€ 4,95 (Dille &
Kamille)

Ruwe bolster
Prachtig op een zacht
linnen tafelkleed.
Ongeglazuurde karaf
van Aida € 28,(nordicnest.nl)

Hiep hiep...

SHINNING

Het kleurenpalet
van Mie Olise

Leuk: klembord met verjaardagskalender.
Met teksten die elke maand een glimlach
op je gezicht toveren. 21x30 cm € 14,95 (Zusss)

Milieuvriendelijk verven

HAMMOCK
JACK BLACK
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Veel wit en basic tinten, zoals Shinning
en Hammock, passen goed bij een Scandinavische look.
Intelligent Matt Emulsion verf is een van de meest
milieuvriendelijke verven van Little Greene en heeft
een mooi matte afwerking.
Little Greene Intelligent Matt Emulsion
€ 49,- per liter (littlegreene.nl)

Samenstelling: Janneke Peters • Voor verkoopadressen zie pag. 123

Delen maar!
Ideaal voor foodsharing, deze
schaal (wobbowl) Kinta, die
om z’n as draait. Gemaakt van
duurzaam acaciahout.14x7,5 cm
€ 13,50 (waarenhuis.com)

