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‘Creëren is de beste remedie
als het evenmoeilijk is’

Leesverderoppagina44

Ondanks coronabreiddePietHeinEek (53) zijn
imperiumopStrijpR inEindhovenuitmet een
kapperscontainer eneeneigenhotel, opendehij
eenexpositie, knaptehij zijn restaurant open
brachthij zijnCrisiscollectieuit in ‘coronaroze’.

‘D
ehotelbranche
ligt compleet
op zijn gat en
wij openen een
hotel. Daar

komthet opneer ja, haha. Ach, ons
pand (10.000 vierkantemeter aan
fabriekshalruimte opStrijpR, een
voormalig industrieterrein van
Philips inEindhoven, red.) kochten
we in 2009, precies ophetmoment
dat debanken aanhet overheids
infuus gingen. Je denkt dan: zoiets
maak jemaar éénkeer in je leven
mee.Maarnee, hoor.’
‘Gelukkigwasdefinanciering

vanhet hotel rond voor corona
kwam.Debouwwas al gestart, en
ging tijdensde lockdown vrolijk
door.Dat bracht hier veel posi
tieve energie. Creëren is sowieso
debeste remedie als het even
moeilijk of vervelend is. Als je iets
maakt, enhet is klaar, danword
je daar gelukkig van.Het hotel dat
wij hier bouwen,wordt precies
zoals ik vinddat eenhotelmoet
zijn.De kleuren, dematerialen, de
bedden, de ruimte, het licht: alles
is natuurlijk en logisch enwarm.

Het krijgt dertien kamers.Nee, ik
heb geen idee of er straks genoeg
hotelgasten zullen komen, dat is
afwachten.’
‘OokhebbenwedeCrisiscollec

tie opnieuwuitgebracht. Dat is
een collectiemeubels die ik vlak
na 9/11 lanceerde, speciaal voor al
diemensendie zaten temopperen
dat zenogmaar zoweinig geld
hadden, terwijl ze stiekemnog
steeds superrijkwaren. Ik dacht:
ik ga ze ophunwenkenbedie
nen. Ikmaakte stoelen en tafels
vanplaatmateriaal, waarvande
onderdelen zóuit de computerge
stuurde freesmachine komen rol
len, endie onderdelen gaf ik aan
deklantmee in een zak: hier, zet
zelfmaar in elkaar.Datwas geen
succes.Maar in elkaar gezet én ge
spotendedendemeubels hetwel
goed.Dus toende volgende crisis
zich aandiende, in 2009, heb ik de
collectie uitgebreid. Ennuweer.
Dit keer heb ikdemeubelstukken
roze gespoten.Coronarozenoem
ikhet. Expres eenoptimistische
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Door
corona
gered
Musea slotenhundeuren,
klanten trokkenhun
orders terug enbeurzen,
zoals debelangrijke Salone
delMobile inMilaan,
werdenafgeblazen. Toch
kwamendezeontwerpers
tot grotehoogten. ‘Hetwas
eenhopeloos jaar en toch
ookweerniet.’

DoorElsbethGrievink
Fotografie:Martin
Dijkstra

PietHeinEek
opende in
coronatijd een
hotel enmaakte
eennieuwe
Crisiscollectie.
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‘D
e vazenen
sokkelsdie ik
maak vanklei
enkeramiek
komen tot

standmet tweemachinesdie ik
zelf gebouwdheb.Diemachines
drukkendeklei door eenprofiel
dat kandraaien,waardoor interes-
sante vormenontstaan. Zeven jaar
geledenben ikbegonnenmethet
bouwenvaneenderde, vierenhalf
meterhogemachine.Het leekme
gaaf omheel grote volumes tekun-
nenpersen.’
‘Noudenk ik altijddat ik alles

zelf kan, dusben ikopeendag
gewoonbegonnenmetbouwen. Ik
haderwel iemandbijgehaald, een
metaalbewerkerdie alleswist van
metaalconstructies,maarniet van
dewerking vanklei.Webouwden
eengigantischemachine,waar ik
heel veel tijd engeld in stopte, die
uiteindelijknikskon.Al snelwerd
het eenhoofdpijndossier. Vanalles
hebbenwegeprobeerd: dema-
chineopz'nkopbouwenenmet
luchtdrukomhoogpersen, over-
leggenmet een ingenieursbureau,

FlorisWubben (37) bouwde tijdensde lockdown
demachineaf diehemal zeven jaar in zijn studio
stondaan te staren.Nukanhij zogehetenextrusies
makenvangrotevolumesklei.

dehalvemachineweer afbreken,
nieuweonderdelenbestellen, daar
wékenopwachtenendanweer
opnieuwbouwen.’
‘Allemaal zonder resultaat.

Somskreeg ikeen ingevingen
ondernamikweer eenseenpoging
hetding tochwerkend tekrijgen.
Maaropeengegevenmoment
was ik erhelemaalklaarmee.De
machine stond indestudio, ener
mochtniet over gepraatworden.
Als iemanderalleenalnaarwees,
kreeg-ie eenuitbrander.Maarten,
mijn vastemedewerker, kaartte
eens voorzichtig aandatdatding
indewegstond.Misschienzoude
ijzerboer ernogwat voorgeven? Ik
wildeerniksoverhoren.’
‘Toende coronacrisis uitbrak,

haddat een immense impact
oponzeklanten.Onzeobjecten
wordenal jaren inflinkehoeveel-
hedenafgenomendoor grotemo-
dehuizen als IsabelMarant, Chloé
enMaxMara.Diebranchewerd
keihard geraakt.Orders van soms
honderden vazenwerdenmet

‘Met het afmaken vande
machinewerdhet een topjaar’
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FlorisWubben,hier
methondNacho,
hadnueindelijk
tijdomzijnderde
persmachine, ‘een
hoofdpijndossier’,
te bouwen.
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Inmei verstuurde
NynkeTynagel een
bericht aan relaties

dat ze voor zichzelf is
begonnen.Nudoet ze
wat zehet allerliefste
doet: lekker tekenen.
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‘J
oben ikwarenStudio
Job twintig jaargeleden
begonnenalsgeliefden,
die sameneenverhaal
te vertellenhadden.

Vorig jaarbegon iksteedssterker
te voelendatdat verhaaluitverteld
was.De liefde tussenonswasover,
privé leefdenweal eenpaar jaar
gescheiden.Wehebbenhetals
creatievepartnersnogeenpoos
volgehouden,maar ikmerkte: che-
miekun jeniet faken.Bovendien
groeidebijmijdebehoefteommijn
eigenstemte latenhoren.Door
de jarenwaren Joben ikbijnaéén
geworden, ikhadweleenszinom
mijneigenpad tegaanbewande-
len.Hetafscheidwasnatuurlijkwel
emotioneel,na twintig jaar.Maar ik
vondhet vooral leukenspannend.’
‘Ikhadgeen ideewat voor jaar

onsbovenhethoofdhing.Nie-
mand,natuurlijk.Toen ikdedeur
vanStudio Jobdefinitief achterme
geslotenhad, startte ik inmaart
2020vol goedemoedmijneigen
studio: StudioNynkeTynagel.Na-
tuurlijk vroeg ikmewel af: komter
nogwatuitmijnpen, als ik sologa?

Zit er iemandopmij tewachten?
En toenkwamcorona.’
‘Doodstilwashet inAmsterdam.

Hetenigewat ikhoorde, terwijl ik
achtermijnbureau inmijn lege
studiozat,warenambulancesdie
hierdehoekomgingennaarhet
OLVG-ziekenhuis.Eenmacabere
sfeer.Tegelijkertijddaaldeer,door-
datdehelewereldoppauzestond,
eengrote rustovermeheen. Ik voel-
demebevrijd vandruk.De telefoon
gingniet,niemandwilde iets van
meendeagendawas leeg. Ikkon
doenwat ikaltijdhet allerliefste
hebgedaan: lekker tekenen.Van
’sochtendsvroeg tot ’s avonds laat.
Hetgevoeldat ikopdrachtenmoest
binnenhalen,moest inspelenopde
markt, verdween.Erwasnamelijk
geenmarkt.Mijngrotegelukwas
natuurlijkdat ikeenbufferheb,
diemedevrijheidgaf inalle rust te
onderzoekenwelkekoers ikwil va-
renmetmijnstudio. Ikgingvolop
nieuw,autonoomwerkmaken.
Eindmei, toencorona inNeder-
landzijnpiekbereikte, verstuurde

Twintig jaar langvormdeNynkeTynagel (43)met
JobSmeetshet succesvolle Studio Job. Eind2019
besloot ze soloverder te gaan, en inmaart 2020
startte zevol goedemoedhaar eigen studio.

Leesverderoppagina44

‘Ik hadweleens zin ommijn
eigen pad te gaan bewandelen’
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één telefoontje gecanceld.
Dat bracht eerlijk gezegd

ademruimtebij ons opde studio:
de laatste jaren is het belachelijk
drukgeweest, nukondenwehet
eindelijk iets rustiger aandoen.
Datwashetmomentwaarop ik
ookweer eensnaar dat enormege-
vaarte inde studio keek endacht:

het is nuofnooit. Ikhad twee
goedemedewerkers rondlopen
met verstand vanperstechniek,
methendurfde ikhet aannog
éénpoging tewagen.Drie keer is
scheepsrecht, zoiets.’
‘Samenmaaktenweeenplan,

dat best gewaagdwas enniet on-
gevaarlijk. Als het niet lukte, zou
ikhet hele dingmetde ijzerboer
meegeven.Met kloppendhart
hebbenwedebovenkant vande
machine afgezaagd enopeenma-
tras omlaag latenflikkeren. Een
doodengeonderneming,maarno-
dig omdebestaande cilinder, die
9,5 tonkonpersen, te vervangen
doordrie cilinders,met samen
eenperskracht van64 ton. Endat
bleek cruciaal. Toenweeeneerste
test deden, leverdedatweliswaar
geen fatsoenlijke vormop,maar
deklei kwamerwél als ééngeheel
uit, endatwas superbelangrijk.
Inmiddels kan ik eindelijk zeggen
dat demachine zijnwerkdoet.We
moetendewerkingnogperfectio-
neren,maar ik kannugigantische
extrusiesmaken,waardoor een
wereld aannieuwemogelijkheden
voormeopen is gegaan.’

Doodskist
‘Minder leukwasdat ikdoor
corona een streepmoest zetten
doormijnplannenomte verhui-
zennaar eengroot bedrijfspand in
Haarlem. Ikdacht: datmoetenwe
numaar evenniet doen. Irritant,
want als ondernemerwil je door.
Maar somsmoet je geduldheb-
ben.Hoewel hetwerkuit demode-
wereld achterbleef,wasde samen-
werkingmetmijn galeries dit jaar
beter danooit. In combinatiemet
het afmaken vandemachinekijk
ik terugopeen topjaar.Het project
is eennagel aanmijndoodskist,
maarwel eenwaar ikhartstikke
trots opben.’

‘Zonder coronahaddenwehet niet
overleefd, roep ik hierweleens voor de grap’

kleur.Want,mensen, laten
we vooral niet te panieke-

rig doen en vooral demoed erin
houden: het houdt heuswel een
keer op.’

Afhaalmaaltijden
‘Ons restaurantmoest dicht
tijdensde lockdown,wat ons
de gelegenheid gaf het eens een
flinke opknapbeurt te geven.De
jongens enmeisjes die normaal
inde keuken staan, hebbenmet
zijn allenhet cement vande vloer
staanbikken endemuren staan
verven.Onze friettentmochtwel
open.Wehebbendie eenbeetje
geüpgraded en er afhaalmaaltij-
den verkocht, ennu loopt-ie beter
danooit tevoren.’
‘Verderwarenweal een tijdje

bezigmethetplaneenkappers-
zaakje opons terrein te vestigen,
dat leekonswel een leuke toevoe-
ging. Enookdat kreegparadoxaal
genoeg tijdensde lockdownvorm.
Toendekappersweer aanhet
werkmochten, opendenwij onze
kapperscontainer.Ondertussen
opendenwemetbeeldendkun-
stenaarMarcMulders, eengoede
vriend vanmij, eenexpositiemet
werk van jongkunstenaarstalent.

Datmes sneedaan tweekanten:
wewilden jong talent eenplatform
geven ineen tijdwaarin zij het
zonderbeurzenmoeten stellen,
enhetpubliek zat te snakkennaar
een leukcultureel uitstapje.Die
tentoonstelling, die tot enmet4
oktober te zienwas, is deze zomer
heel goedbezocht. En zowashet
afgelopen jaar eenhopeloos jaar
en tochookweerhelemaalniet.’
‘Dewerkliedenendemachines

inonze fabriekhebbenal die
maandengewoondoorgedraaid.
Hier speelde coronaons juist inde
kaart:wehebbenal een tijdlang
problemenmetonzeproductie,
door alle steunmaatregelenwerd
eenaantal afbetalingenoponze
leningenopgeschort. “Zonder
coronahaddenwehetniet over-
leefd”, roep ikhierweleens voor
degrap.’

ik eenpersbericht,waarin ik
mijnnieuwebedrijf, Studio

NynkeTynagel, bekendmaakteaan
debuitenwereld.’

Behang en tequilamerk
‘Inmiddelswerk ik aan verschillen-
deopdrachten.Vanhet ontwerpen
vaneenbehang- en vloerkle-
dencollectie,watnatuurlijk in
het verlengde ligt vanhetwerk
waarvanmensenmekennen, tot
nieuw terrein, zoals de complete
branding vaneennieuw tequila-
merk eneen serie gelimiteerde art
prints.Dekomende tijdwil ikde
zwarte omranding, die je inbijna al
mijnwerk terugziet, gaan verfijnen
endoorontwikkelen.’
‘Het afgelopenhalfjaar is voor

mij een zegengeweest. Ik zit lek-
kerder inmijn vel dan ik in jaren
gezetenheb.Best bijzonder, als je
overdeomstandighedennadenkt.
Ironischgenoegwashet laatste
projectwaar ikbij Studio Jobaan
gewerkthebdeSummerDisaster-
collectie voorHema.Nietwetende
dat 2020eengrotedisaster zou
worden,hebbenweeencollectie
ontworpen vanzomerse artikelen
als koeltassen, opblaasballen en
beachballsetsmetpatronen van
alleswat jeníétwilt op vakantie:
vliegen, lekkende ijsjes enaange-
spoeldekwallen.De collectieheeft
hetnog verrassendgoedgedaan.
Blijkbaarhaddenwe tochnog
gevoel voorhumor.’q
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