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                                                                 C. Mackintosh... Hill House

"The house for an art lover" 
http://www.houseforanartlover.co.uk/

                                                                 C. Mackintosh... Hill House

Ook wel de "Black Ladderback Chair" genoemd. Ontworpen door Charles Rennie Mackintosh in 1903 (of was 
het 1902). Mackintosh was een van de belangrijkste exponenten in de Arts & Crafts Movement & een van de 
belangrijkste vertegenwoordigers van Art Nouveau in Schotland.De stoel zelf werd als "onderdeel" van een 
huis ontworpen - het Hill House (zie foto's) - en was eigenlijk niet bedoeld om op te zitten. Een ornament dus... 
geheel en al kenmerkend voor de stroming, die bekend staat voor de aandacht aan details en het ambachtelijk 
produceren van meubels.

Zitten op deze stoel staat gelijk aan "presenteren", er zijn zeker stoelen die comfortabeler zijn (al valt dat 
nogal mee). De stoel "eist" een aantal zaken van diegene die erop plaats neemt: voorkomen, stijl, uitstraling 
& een zekere vormelijkheid. Ik vind dat deze stoel eigenlijk een "troon" is.

Persoonlijk raakt de strakke stijl van het ontwerp  en de Africanse uitstraling mij het meest van dit ontwerp. 
Het feit dat de rug van de stoel een flink eind boven je hoofd uitsteekt vind ik ronduit schitterend. Alles klopt 
ook aan deze stoel: verhoudingen, materialen & stijl.

wat wel voor een hilarisch effect zorgt is wanneer mensen hun jas daaraan ophangen.Ik moet wel toegeven dat 
ik de meest stoelen van hem iets aadels vindt hebben. Helaas kan men dit vaak niet  zeggen van de gebruikers.

Natuurlijk wil ik jullie verwijzen naar ander ontwerp stukken van C. Mackintosh"en .

www.bryceandpa lazzo la .com/europe_1999/071199/ . . .   Hill Hous.
www .a r t l e x . com/Ar tLex/ f / f u r n i t u r e . h tm l                        Afkomst van...
www.bon luxat .com/a/Char les_Renn ie_Mack intosh_ . . .  De stoel Hill Hous en meer
www.a rm in -g rewe . com/c rm/c rm-h i l l house . h tm            Detail Van de Hill Hous
enca r ta .msn . com/ . . . /h i l l _house_ in te r i o r . h tm l               Interior

http://www.achome.co.uk/furniture/dining_room.htm
http://poppenhuis.tripod.com/cataloguspagina4.html
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http://www.achome.co.uk/pictorial/mackintosh.htm
http://www.achome.co.uk/furniture/dining_room.htm
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