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MINI LIVING – BUILT BY ALL: MINI TOONT
VISIONAIR WOONCONCEPT OP SALONE DEL
MOBILE.

MINI presenteert op de komende Salone del Mobile in Milaan – van 17 t/m 22 april
2018 – de installatie MINI LIVING – BUILT BY ALL. Dit woonconcept – dat MINI
samen met het Londense architectenbureau Studiomama heeft ontwikkeld – maakt
een nauwe samenwerking tussen bewoners en architecten mogelijk, zodat het kan
voldoen aan de behoeften van elke bewoner. Daarmee stelt het concept
traditionele ontwerpprocessen ter discussie en laat het zien hoe architectuur een
creatief antwoord kan bieden op de groeiende schaarste aan woonruimte en
grondstoffen in stedelijke gebieden. MINI LIVING – BUILT BY ALL is de derde
installatie die MINI op de Salone del Mobile presenteert. Met de installaties wil
MINI nieuwe, visionaire oplossingen tonen voor de architectonische uitdagingen
van de stad.
Architectuur stimuleert participatie.
MINI LIVING – BUILT BY ALL breidt de thema’s van MINI LIVING (bijvoorbeeld
creatief gebruik van een kleine woonruimte) uit tot het principe van participatie.
Dat betekent dat de focus meer op de mensen ligt en op hun individuele behoeften
en ideeën. ‘De mogelijkheden om in het huidige woningaanbod aan de behoeften
van de individuele bewoner te voldoen, zijn beperkt’, zegt Oke Hauser, Creative
Lead MINI LIVING. ‘MINI LIVING – BUILT BY ALL plaatst de mens weer centraal
in het ontwerpproces en laat ze actief eraan bijdragen. We geloven dat de
kwaliteit van woonruimte bepaald wordt door de mate waarin de bewoners zich
met hun woning identificeren.’
Van concept tot uitvoering.
MINI richt bij de installatie ook weer een experimentele ruimte in. Deze MINI
LIVING FACTORY OF IDEAS biedt bezoekers de gelegenheid om door middel van
modellen een eigen visie op de woonruimte van de toekomst te ontwikkelen. De
MINI LIVING installatie zelf bevindt zich in een aangrenzende ruimte en laat vier
concepten van leefruimtes zien in combinatie met een gemeenschappelijke ruimte
als een keuken of een fitnessruimte in open lucht. Het resultaat is een zelfstandige
microgemeenschap, die tegelijk aantoont dat zelfs een leegstaand gebouw goed
kan worden benut in de stadsarchitectuur van de toekomst.
Over MINI LIVING.
MINI startte in 2016 met MINI LIVING. Het doel was om creatieve
architectonische oplossingen te vinden voor de stedelijke woonruimte van de
toekomst. MINI LIVING presenteerde de afgelopen jaren in Milaan met MINI
LIVING – BREATHE en MINI LIVING – Do Disturb al baanbrekende concepten
voor gedeeld en gezamenlijk wonen/leven in de stad.
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BMW Group.
BMW Group is met de merken BMW, MINI en Rolls-Royce wereldwijd de leidende
fabrikant van premium auto’s en motorfietsen en biedt ook premium financiële en
mobiliteitsdiensten. Als internationaal concern maakt BMW Group gebruik van 31
productie- en assemblagevestigingen in veertien landen. Het wereldwijde verkoopen distributienetwerk spreidt zich uit over meer dan 140 landen. In 2017 verkocht
BMW Group wereldwijd ruim 2.463.500 auto’s en meer dan 164.000 motorfietsen
– in Nederland is BMW Motorrad al acht jaar op rij marktleider. In 2016 bedroeg
de winst voor belastingen € 9,67 miljard en de omzet € 94,16 miljard. Op 31
december 2016 bood de onderneming wereldwijd werk aan 124.729 medewerkers.
Het succes van BMW Group is van oudsher gebaseerd op langetermijndenken en
verantwoord ondernemen. De onderneming heeft ecologische en sociale
duurzaamheid in haar gehele waardeketen verankerd. Een allesomvattende
productverantwoordelijkheid en spaarzaam omgaan met natuurlijke bronnen
maken integraal deel uit van de strategie.
www.bmwgroup.com
Facebook: https://www.facebook.com/BMW.Nederland
Twitter: https://twitter.com/BMWGroup_NL
YouTube: www.youtube.com/user/BMWnederland
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