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Dutch designer Ruben van Megen wins international A'Design Award
Dutch designer Ruben van Megen won an A'Design Award this week with his dining table Café 6116.
The award comes at a special moment, namely just after the launch of new pieces that were added
to the Café 6116 collection. The new furniture was presented last week during the Milan Design
Week. Café 6116 is based on and made from Persian carpets and refers to the use of Persian carpets
as table runners in the past. The table tops and tiles actually contain old carpets.
The 212-strong international jury of A'Design consists of professors, established designers, journalists
and design experts. They assessed thousands of submissions from 56 countries. In June, the award
ceremony will take place in the Italian city of Como.
Talente Award
Barely a month earlier, the same design was awarded a Talente Award, an award awarded annually
in Munich to design talents up to 34 years old. An international jury judged on more than 600
registrations from 50 countries. The best-rated entries, including the Café 6116 dining table, were
exhibited at the International Handwerkmesse in Munich. In 2017 Ruben van Megen already won a
Red Dot Award with his dining table.
Milan Design Week
During Milan Design Week, from 17 to 22 April in Milan, Ruben van Megen exhibited his work in two
places: in the Rossana Orlandi gallery and at Masterly - the Dutch pavilion in Milano. New furniture
was introduced at both locations. And successful. For example: renowned galleries have included the
pieces in the collection. A new coffee table with bronze structure was added to the collection and the
dining table Café 6116 was presented in a new version with a bronze structure. The execution in
bronze, the story behind the furniture and the link with the golden age and Dutch heritage gathered
a lot of international appreciation.

For questions or an interview please contact Jeske van Gerven: jeske@rubenvanmegen.nl or +31 6
52637035.
Additional images (up to 2MB size) can be downloaded from http://www.rubenvanmegen.nl/pers/.
Kindly always mention the photographer and Ruben van Megen at publication. Larger images upon
request.

Ruben van Megen wint internationale A’Design Award
De Nederlandse ontwerper Ruben van Megen sleepte deze week een A’Design Award in de wacht
met zijn eettafel Café 6116. De award komt op een bijzonder moment, namelijk vlak na de lancering
van nieuwe stukken die de collectie Café 6116 verder aanvullen. De nieuwe meubels werden vorige
week tijdens de Milan Design Week gepresenteerd. Café 6116 is gebaseerd op en gemaakt van
Perzische tapijten en refereren aan het oudhollandse gebruik van Perzische tapijten als tafellopers.
De tafelbladen en tegels bevatten daadwerkelijk oude tapijten.
De 212-koppige internationale jury van A’Design bestaat uit professoren, gevestigde ontwerpers,
journalisten en designkenners. Zij beoordeelden duizenden inzendingen uit 56 landen. In juni vindt
de award ceremonie plaats in de Italiaanse stad Como.
Talente Award
Amper een maand eerder werd hetzelfde ontwerp onderscheiden met een Talente Award, een
award die jaarlijks in München wordt uitgereikt aan ontwerptalent tot en met 34 jaar oud. Een
internationale jury boog zich over meer dan 600 inschrijvingen uit 50 landen. De best gewaardeerde
inzendingen, waaronder de eettafel Café 6116, werden tentoongesteld tijdens de Internationale
Handwerkmesse in München. In 2017 won Ruben van Megen reeds een Red Dot Award met zijn
eettafel.
Milan Design Week
Tijdens de Milan Design Week, van 17 t/m 22 april in Milaan, exposeerde Ruben van Megen zijn werk
op twee plekken: in de galerie van Rossana Orlandi en in het Nederlands paviljoen Masterly – the
Dutch in Milano. Op beide plekken werden nieuwe meubels geïntroduceerd. En met succes. Want
diverse gerenommeerde galeries hebben de stukken in de collectie opgenomen. Een nieuwe
salontafel met bronzen onderstel werd toegevoegd aan de collectie en de eettafel Café 6116 werd in
een nieuwe uitvoering met bronzen onderstel gepresenteerd. De uitvoering in brons, het verhaal
achter de meubels én de link die gelegd werd met de gouden eeuw en het Nederlands erfgoed kon
op veel internationale waardering rekenen.

Voor vragen of een interview kunt u zich wenden tot Jeske van Gerven: jeske@rubenvanmegen.nl of
06-52637035.
Extra beeldmateriaal (tot maximaal 2MB grootte) kunt u downloaden via
http://www.rubenvanmegen.nl/pers/. U dient te allen tijden de fotograaf en Ruben van Megen te
vermelden bij publicatie. Grotere afbeeldingen kunt u opvragen.

