
ArchwayMirror
(ArchFloorMirror)
vanBower Studios
creëert de suggestie
vaneendoorgang.
FOTO: CHARLIE
SCHUCK
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DE
MOOISTE
VAN HET
LAND Spiegelsmogen tal van functionele

kwaliteitenhebben,het zijnhun looks
waarmee zenuhogeogen scorenop
kunst- endesignbeurzen.

Tekst: ElsbethGrievink

design

V
roegerhad je
lachspiegels op
dekermis, diehet
spiegelbeeldop
hilarischewijze
vervormden.Werd

je ineens eenextreem lange lijs
of juist eenDikTrom.Denieuwe
collectie spiegels vanStudioBower
doet er eenbeetje aandenken.Al-
leenheeft deBumpMirror zelf een
buikje –of eenkont, het ismaarnet
hoe je ernaar kijkt.DeSlumpheeft
aandeonderkant een staartje, dat
dekamer in lijkt te komen.Wat
natuurlijkhelemaalniet kan,want
eengebogenwalnoothouten frame
houdthemkeurigop zijnplek.De
NewYorkseontwerpstudiohoudt
ernueenmaal van te spelenmet
optischbedrog. Zoontwierpdiede

afgelopen jaren spiegelsmet 3D-
illusie, zoals deCubeendeFolded
Mirror, en eenArchwayMirror,
diedoorhet gebruik vandonker
spiegelglasde suggestie vaneen
doorgangof raamwekt. Enookde
Half-stepMirror, RingMirror en
CylinderMirror zijndoor vlakver-
deling enkleurgebruik veelmeer
dandat functioneledingwaarinu
voorhetweggaannogevenuwdas
of lippenstift checkt. Showstukken.
Niet alleenomín tekijken,maar
vooral ookomnáár te kijkenen van
te genieten.

Lichtdoorschijnend
OokdoorNederlandseontwerpers
is de spiegel tot kunstwerk verhe-
ven.Het lijkt tegenwoordigwel een
wedstrijdje:wiemaaktdemooiste

SjoerdVroonland
zagmet zijn
BeadMirror
(2014) al vroeg
designpotentie
in spiegels.
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‘Door te spelenmet reflectie enoptische
illusie kun je erde ervaring vaneen
ruimte compleetmeemanipuleren’
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vanhet land?SjoerdVroonland
was er vroegbij toenhij in 2014
zijnBeadMirror introduceerde.
Opzichzelf een simpele ronde
spiegel, diebijzonderwordtdoor
degrote, bakelietenkralenketting
waaraan jehemkuntophangen.
Ronddezelfde tijd starttenBrit van
NervenenSabineMarcelis hun
project SeeingGlass; eenonder-
zoeknaarnieuwemogelijkheden
met (spiegel)glas,wat resulteerde
ineen serie opvallende interieurob-
jecten. Zoalsde fascinerendeBig
Round,waarvoordeontwerpers
door gebruik van lamineertech-
niek verschillendekleurlagenover
elkaar aanbrachten.Marcelis’
nieuwste spiegelproject heetDeux
Mirror.Deze staande ‘verhoorka-
merspiegel’ (van spiegelglas zonder
achterkant, zodat je er vanéén
kantdoorheenkuntkijken)wordt
rechtopgehoudendoor eengepo-

lijst blokhars en is, afhankelijk van
de lichtinval, licht doorschijnend.
Marcelis is nog langniet klaarmet
spiegelglas. ‘Wat ik interessant
vindaanhetmateriaal, is dathet
zichniet statischgedraagt’, legt ze
uit. ‘Door te spelenmet reflectie en
optische illusie kun je erde erva-
ring vaneen ruimte compleetmee
manipuleren.’

Niet in seriegemaakt
‘Met glas kun jeheel veel kanten
uit’, zegtEddyVisser, vanVisser
Glas enSpiegels, inDuiven. ‘Het
is eenmateriaal dat doornieuwe
technieken steedsopnieuwuitge-
vondenkanworden’, verklaart hij
de groeiende liefde vanontwerpers
voor spiegelglas. Zijnbedrijf heeft
allemogelijkebewerkingen van
glas inhuis en ishet enigebedrijf
inNederlanddat glas opmaat kan
verzilveren.Ontwerpersdie ‘iets’

Boven:Cylinder
Mirror, van

Bower Studios;
rechts: Seeing

Glass, Big
Round02.

➺
Illusie van
marmer

Deexclusieve,
genummerde
spiegels van

ArmandoBruno
wordendit voorjaar

voorheteerst
gepresenteerd in

Milaan.
•

Zehebben
geometrische
vormenen
zijnbewerkt
metdigitale

printtechnieken,
diede illusievan
marmercreëren.

•

Despiegelskomen
inverschilende
vormen (cirkel,

achthoek,driehoek
enrechthoek) ende
beperkteoplage is

genummerd.
•

‘Je kuntmensenvisueel
enemotioneel raken
met een spiegel’

met spiegelglaswillendoen, zijn
vanhartewelkomombij heminde
fabriek tekomenexperimenteren.
Visser vindthet leukommet zemee
tedenkenenzede ruimte te geven.
Er is volgenshemechter éénnadeel
aanhetwerkenmet spiegelglas,wat
de reden isdat alleendegevorderde
ontwerperhet zichkanpermit-
teren: ‘Hetbewerken vanglas is
kostbaar. Spiegels diewij onder
handenhebbengenomen,worden
overhet algemeenniet in een serie
gemaakt.Het zijn “oneoffs”, op
maat gemaakt.Datheeft eenprijs.’
Omeen indruk tekrijgen: een

middelgroteBigRoundvanMar-
celis enVanNerven loopt tegende
5000euro,Marcelis’DeuxMirror
kosthetdubbele. VroonlandsBead
Mirror opgroot formaatdoet 1350
euro. ‘Hijwordt gekocht als kunst-
object’, benadruktVroonland. ‘Een
kunstobject dat vanzelf onderdeel
wordt van je leefomgeving.Deels
geregisseerddoordeontwerper,
deels door jezelf, doordat je ervoor
staat of doordat je interieur erin
weerspiegelt.’

Selfie vanBeyoncé
Ookde spiegels vanStudioBower
lopen indeduizendeneuro’s – voor
deaanhetbegin vandit artikel
omschrevenBumpenSlump
betaalt u zo’n2300europer stuk.
Maar volgensBowersDanny
Gianellamoetenwede impact van
een spiegel niet onderschatten. ‘De
spiegel is hét interieuraccessoire
waarmee jemensenopvisueel en
emotioneelniveaukunt raken. Ze
kunnenopgaan inde ruimteofde
blikvanger indekamer zijn’, zegt
hij. ‘Zekunnenkleur toevoegen
aaneen ruimte,maarookwarmte
of juist een vleugkoelte. Bovendien
vormenze eenbron van lichtdoor-
dat zehet licht reflecteren.’ Kortom,
spiegels kunnende sfeer vaneen
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ruimte sterkbeïnvloeden.
DeTranscienceMirrors van

DavidDerksenenLexPott, die
ondermeerdekamers vanhetAm-
sterdamsehotel TheHoxton sieren,
zijndaarvaneengoed voorbeeld.
Deontwerpers experimenteerden
methetnatuurlijkeoxidatieproces
van spiegels,waardoorde randen
na verloop van tijdbruinigworden.
Zeontwierpeneen serie spiegels
metde verschillendekleurendie
tijdenshet oxidatieproces tevoor-
schijnkomen.Vanzilver enheel
lichtbruinnaardonkerbruin.Met
behulp van zwavel versnelden ze
hetproces, omverschillendekleur-
tonen te verkrijgen.Het resulteerde
in spiegelswaaringoud- enbruin-
tinten samenkomenmetpaars
enblauw.Eencombinatiediede

jaren zestig op stijlvollewijzedoet
herleven, enwaarin je erbovendien
beteruitziet dan ineennormale
spiegel.Want, latenwewelwezen,
hetblijven spiegels – je kíjkt erin.
Daardoordringt de vraag zich

op:waaromwillenontwerpersdat
weonsomringenmet spiegels?
Hebbenwedaarmisschien zelf om
gevraagd,metonze constante ‘self
exposure’ op socialemedia?Het
LitouwseontwerpbureauHeima
kwamer rond vooruit tewachten
ophetmomentdatBeyoncé een
selfieneemt in zijnMudu, een
volumineuze spiegel oppootjes,
bedoeldomvrijstaand inde ruimte
te zetten.
BowersGianella gelooft dat de

fascinatie voor ons spiegelbeeld
er altijd alwas. ‘Naar jezelf kijken

‘Naar jezelf kijkenheeft iets
diepzinnigs. Spiegelshebbenals
vanzelf eenmagischekwaliteit’

heeft iets diepzinnigs’, vindthij.
‘Daardoorheeft een spiegel als van-
zelf eenmagischekwaliteit, zelfs
alshet eeneenvoudige rechthoek
is.’Doorde jarenheenhebben
mensenaltijdmystiekekwalitei-
ten toegedicht aan spiegels, stelt
Gianella vast: ‘Dat ontwerpers zich
ernuopstorten, komtdoordathet
redelijk onontgonnen terrein is.
Voor eenontwerpernietsheerlij-
kersdandat.’
VanStudioBowerkunnenwe

dekomende tijdnogmeer ‘optical
mindfucks’, zoals zehunspiegel-
ontwerpenzelf noemen, verwach-
ten.EnookSabineMarcelis is
reedsbegonnenaanhaar volgende
spiegelproject.Dewedstrijd –wie
maaktdemooiste – is voorlopig
nogniet beslecht.o

Herleving vande jaren60
metdeBespokeTranscience
Mirror forTransnatural
doorNicemakers (boven)
enTranscienceMirrors van
DavidDerksenenLexPott.
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