
Marine: Behoud het Marineterrein voor de mariniers en 
voor meer bescherming / Navy: Keep the Navy Terrein for the mariners and for more 

protection

White Military Marina
door ALESSANDRO GUALTIERI

White Military Marina verkent de mechanische, menselijke 
en natuurlijke elementen van het leger op het Marineterrein. 
Paddestoel-achtige grondtonen smelten samen met groene 
noten, en de overheersende lucht van de gracht. Dit alles 
wordt aangevuld met een aroma van vettige metalen en een 
schijnbaar tegenstrijdige klinische noot.
This perfume is an exploration of the machine, human and natural aspects of the military presence 
in the centre of Amsterdam on the Navy Terrain. The perfume presents a mushroomy soil accord 
combined with green natural notes, the omnipresent aroma of the canal, supplemented by a greasy 
metallic and paradoxically hygienic note. 

elementen van dit parfum:

 machine / machine

 groen / green

 gracht / canal

 hygiëne / hygiene

 humus / soil

 

ALESSANDRO GUALTIERI  1968 it/nl
Met zijn onconventionele stijl bouwde Alessandro 
Gualtieri een reputatie op als een provocerend 
parfumeur met een smaak voor sterke en rebelse 
geuren.
Through the unconventionality in his perfumery, Alessandro Gualitieri has acquired a 
distinguished reputation as an agent provocateur with a flair for strong subversive scents.



Park, Sport en Ontspanning: Een stadstuin waar iedereen 
van kan genieten / Outdoor Sports and Leisure: A city garden for everyone to enjoy

Splash!
door SPYROS DROSOPOULOS

Splash! is de geur van mensen die buiten samenkomen. 
Het is een vrolijke geur waarin je de opwinding voelt. Eerst 
ruik je water, gras en frisse lucht. Zodra het picknick begint, 
mengt de geur van prosecco met zonnebrand en zweet in dit 
feestelijke aroma. 
Splash! is the scent of people gathering together in an outdoors setting. It's a happy festive scent where 
one can feel the excitement. We smell water and grass and fresh air in the beginning. As more people 
gather and the festivities begin the smell of prosecco mixed with suntan and sweat starts filing the air. 

elementen van dit parfum:

 water / water

 gras / grass

 prosecco / prosecco

 zweet / sweat

 zonnebrand / suntan

SPYROS DROSOPOULOS  1976  gr/nl
Geïnspireerd door kunst, poëzie en de natuur, streeft 
Spyros Drosopoulos ernaar om de grenzen van 
conventionele parfums te verleggen. 
Inspired by art, poetry and nature, Spyros Drosopoulos aims to broaden the conventional perfumary.



Sociale Bedrijven met Vluchtelingen: Samenwerken aan een 
stad voor iedereen / Social Enterprise with Refugees: Working together on a city for 

everyone

Dew of Afghanistan
door MAKI UEDA

Maki Ueda werd geïnspireerd door een mede-immigrant: 
een Afghaanse feminist die ze tegenkwam op een 
inburgeringscursus. Maki volgde de Afghaanse politiek en 
bleef aan haar denken. Maki stelt haar vriendin nu graag 
voor terwijl ze parfum maakt van grondstoffen die ze in 
Afghanistan betrekt van vrouwen die daar hun bestaan 
opbouwen. 
Maki Ueda was inspired by a fellow immigrant: an Afghan feminist whom she met on a civic 
integration course. Maki followed Afghan politics, thinking of her friend. She likes to think of her while 
she makes perfume from the materials that she would use from Afghanistan and from the women who 
build their lives there.

elementen van dit parfum:

 roos / rose

 oranjebloesem / orangeflowers

 zonnerooshars / labdanum

 tuin / farmland

 bladgroen / green leaves

MAKI UEDA  1974 jp/nl
Maki Ueda spoort mensen middels geur aan tot meer 
olfactorische verbeeldingen.
Maki Ueda encourages people via smell to more olfactory imaginations.



Luxe Appartementen: Tover deze toplocatie om tot het huis 
van je dromen / Fancy Condos: Convert this prime real estate into the home of your dream

Filtered Beans
door NIKLAUS METTLER

Wanneer het gaat over een samenstelling van een buurt en 
gemeenschap is de kwaliteit van koffie veelzeggend. Niklaus 
Mettler extraheerde de smaken van drie koffiemelanges 
uit Amsterdam: Douwe Egberts, Turkse koffie, en koffie uit 
Ethiopië. Gezamenlijk vormen deze smaken een kaart van 
de gentrificatie in een gebied in ontwikkeling.
The qualities of cafés can tell us about the make-up of a community, a neighborhood’s ethnic 
composition and about the urban development of a city. Niklaus Mettler extracted the flavors of 
three different coffee blends he found around Amsterdam: Douwe Egberts, Turkish coffee, and a 3rd 
wave single origin coffee from Ethiopia. These flavors create a sort of taste and gentrification map of 
upmarket transition.

elementen van dit parfum:

 Türk kahvesi / Turkish coffee

 Ethiopië kochere / Ethiopian coffee

 DE Roodmerk / filter coffee

 kardamom / cardamom

 mastiek / mastic

NIKLAUS METTLER  1987  ch/nl
Niklaus Mettler experimenteert met geur in verschillende 
contexten, zoals parfumerie, mode en performances.
Niklaus Mettler experiements scents in different context, such as perfumary, fashion and 
performances.



Party Zone: Kom feesten op de nieuwste hotspot in het 
centrum van Amsterdam / Party Zone: Come party at the newest hotspot in the 

center of Amsterdam

Love & Tonic
door RICARDO MOYA

Dit parfum is geïnspireerd op een verlangen om te feesten in 
een zomers Amsterdam. Liefde en vrijheid zijn belangrijke 
elementen. Ricardo Moya maakte een parfum met noten 
van Gin & Tonic, zijn favoriete festivaldrankje. Love & Tonic 
vangt de lachende gezichten van blije feestvierders, dansend 
op een festival. 
This perfume was inspired by an urge to party in the beautiful, flowery summer. Amsterdam 
is a happy city: Love and freedom are its catchwords. Ricardo Moya twisted and interpreted 
a love accord with notes of one of his favorite festival and party drinks (Gin & Tonic), to 
capture the spirit of happy, smiling people, dancing outdoors together at public festivals.

elementen van dit parfum:

 gin+tonic / gin+tonic

 liefde / love

 dansen / dancing

 zonneschijn / sunshine

 bloemen / flowers

RICARDO MOYA  1968  fr/nl
Ricardo Moya werkt hij als senior parfumeur bij IFF 
(International Fragrance and Flavors). Hij ontwierp 
geuren voor zowel functionele producten als artistieke 
projecten. 
Ricardo Moya works as a senior perfumer in IFF (International Fragance and Flavors). He designed 
fragrances for functional products as well as artistic projects.



Scents Apparatus
door MARGHERITA SOLDATI

Scents Apparatus is een werk van kunstenaar 
Margherita Soldati. In plaats van geuren passief waar 
te nemen, kan je de geur activeren door in de vaas te 
blazen. Hiermee wordt er een directe relatie tussen 
tussen mens, ruimte en geur gecreërd.
Scents Apparatus aims to create a more direct and intimate interaction between man, space 
and scent. You can actively activate the scent by blowing into the vase, rather than passively 
perceive it.

MARGHERITA SOLDATI  1991  it/nl
Margherita Soldati is een kunstenaar die de relaties tussen 
ruimte, mensen en zintuigen verkent.
Margherita Soldati is a designer who explores the relations between space, human and senses.


