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Tegenwoordig zetten we de bloemetjes niet meer alleen buiten, maar halen we ze ook heel graag naar binnen. Of dat nu op de bank, de muur, de vloer
of aan onze hand of hals is. Decoratieve florale patronen zijn overal, in het interieur en in de mode, elegant gestileerd of uitbundig barok.

1. Handgetuft kleed Flamingo van Serena Confalonieri voor Nodus, 210 x 320 cm, € 2.400, serenaconfalonieri.com, nodusrug.it 2. Fauteuil Wimbledon oogt
wat decadent voor de brave club waar men tennist op gras, maar de inspiratiebron is met enige fantasie wel duidelijk, een knipoog van Derossi en Rosso voor
Gufram, € 2220, gufram.it 3. Goudkleurige metalen ketting met bloempjes en een vlinder uit de collectie Ortensia, geïnspireerd op een typisch Engelse tuin
op Sicilië, van Dolce & Gabbana, € 445, store.dolcegabbana.com 4. Barok panoramabehang Portofino uit de collectie Talamone van Élitis, 300 x 300 cm,
€ 742,60, elitis.fr via loggerewilpower.com 5. Italiaans vakmanschap pur sang, deze wandhaak Genesini Botanica van ingelegd hout, met bloemmotieven die
zijn gebaseerd op die van de 17de-eeuwse meubelcollectie in het Palazzo Zuckermann in Padua, gemaakt door Portego in Venetië voor Davide G. Aquini,
€ 280, puntaportego.com 6. Fotocollage ‘Paars-roze tulpenweelde’, 2017, van Ella Reitsma Snoep, inktjetprint, prijs op aanvraag via Annet Gelink Gallery,
annetgelink.com 7. Bank Karmakoma uit de collectie Sushi, gestoffeerd met Ikebana print van Edward van Vliet voor Moroso, vanaf € 9.305, moroso.it via
burikenburik.nl 8. Clutch Ortensia van Dolce & Gabbana, geprint leer, 19 x 12,5 x 5 cm, € 1.950, store.dolcegabbana.com
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