
Khodi Feiz: “Olli omarmt je”
Bij binnenkomst in zijn studio is meteen zijn veelzijdigheid te zien. Overal 
staan voorbeelden en hangen schetsen van zijn ontwerpen. Van huishoude-
lijke apparatuur en body’s van elektronische apparatuur tot designbanken 
en stoelen. Een van de eerste prototypes van de Olli stoel staat ook in zijn 
studio.

Feiz benadrukt de vormentaal van de stoel. “De stoel lijkt je als het ware 
te omarmen. Het eerste prototype is verder uitgewerkt met een focus op het 
uitnodigende karakter om te gaan zitten.”

“In eerste instantie startte ik het ontwerpproces in opdracht van Gelderland 
meubelen. Al snel zochten we de samenwerking met Hutten. Een interessante 
combinatie van de lange traditie van het vakmanschap van Gelderland met 
de ervaring van Hutten in het creëren van duurzame tijdloze producten.”

Khodi Feiz hanteert een tweedeling bij het ontwerpen van stoelen en ander 
meubilair. “Het karakter van een tafel of kast moet aansluiten bij het karakter 
van de ruimte waar het meubelstuk staat. Het karakter van een stoel is meer 
organisch, gerelateerd aan je eigen karakter en lichaam, meer gericht op 
je eigen emoties. Hier heb ik in mijn ontwerp van de Olli naar gezocht. Ik 
kwam uit op een stoel die simpel, comfortabel en uitnodigend is. In de vorm 
van een handpalm, je voelt je er veilig in. De bijbehorende tafel benadrukt 
de ronde vormentaal en past door de materiaalkeuze in veel inrichtings-
stijlen.”

“De vorm van een handpalm: je voelt je er veilig in.”

IN GESPREK MET  KHODI FEIZ

Wie is Khodi Feiz?
Industrieel ontwerper Khodi Feiz wordt ge-
boren in Iran en groeit op in de USA. Na 
zijn studie aan de Syracuse University in 
New York verhuist hij in 1990 naar Neder-
land. Van 1990 tot 1998 werkt hij bij Phi-
lips Design. Daarna begint hij voor zichzelf 
en richt - samen met grafisch ontwerper An-
neko Feiz-van Dorssen - Feiz Design Studio 
op. Dit multidisciplinaire ontwerpbureau is 
nog steeds gevestigd in Amsterdam en is 
gespecialiseerd in meubeldesign, product- 
en grafisch ontwerp en strategisch design 
voor bedrijven. Zijn ontwerpen omschrijft 
Khodi Feiz met drie woorden: ‘Clarity’, 
‘Concept’ en ‘Context’.
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Stoel Olli met of zonder armleuningen/massief essenhouten frame/ afwerking 
poten in iedere kleur mogelijk/maatwerk bekleding in stof of leer.
Tafel Olli massief eiken/afwerking in iedere kleur mogelijk/maatwerk afmetingen/
advies minimale afmeting: rond 100 cm en rechthoekig 140 bij 80 cm (4 personen).

http://www.feizdesign.com/
http://feizdesignstudio.com
http://www.feizdesign.com/

