
Zewildeooit professioneel snowboarderworden,nugebruiktSabineMarcelis
licht en reflectie die ze in sneeuwzag inhaar ontwerpen.Daarmee is zede
succesvolsteNederlandsedesigner vanditmoment. ‘Productiebedrijven
waar ikmee samenwerkkunnenmeaf en toewel schieten.’

DoorElsbethGrievink · Fotografie:AnneTimmer

‘Als ietsniet
moeilijk is,
vindikhetniet
interessant’

SabineMarcelis
inhaarhuis in
Rotterdam.De
bank is vanPierre
Paulin enkan
in verschillende
vormenworden
neergezet.
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‘Ik heb geleerdmeer uit
handen te geven en erop te
vertrouwendat het goed komt’

A
ls Sabine
Marcelis
(33) ziet dat
haar gast
verdwaald
is inhaar
trap-
penhuis,

begint zehard te lachen. ‘Hier
moet je zijn!’ Platinablondhaar,
felblauweogen, simpelwit T-
shirt,wittebroeken sneakers.De
afspraakwerdeenpaaruur verzet;
de installatiedie ze voormodehuis
Burberry ontwierp,moest ineens
vervroegdop transportnaarAme-
rika.Marcelis gaat voor inhaar
huis, datheel langgeenhuiswas,
maar eengrotepapieropslag in
Rotterdam-West.
SabineMarcelis enhaar ge-

liefde, de29-jarigePaulCournet,
architect bijOMA,kochtendeop-
slag cascoenmaaktener een loft-
woning van.Noemhet gerust een
gesamtkunstwerk.Niet alleen van
Marcelis enCournet,maarook
vanbevriendeontwerpers enkun-
stenaarsdie speciaalwerk voorhet
huismaakten.Opdegietvloer van
zo’n250 vierkantemeter krijgen
deexclusievemeubels enkunst-
stukkenalle ruimte: een lange,
flexibele rozebank vanPierrePau-
lin, die jehelemaaluit elkaar kunt
halen.Eenmuurschildering van
ThomasTrum,die in twaalfminu-
tenwerdaangebracht. Toilettegels
van JonasLutz. Een stalenkast die
Phil Procter speciaal voorhet stel
maakte. Eenaantal items ruilde
zemethaar eigenobjecten.Maar
dat ruilen isniet de redenwaarom
haar eigengietharsmeubels enne-
onlichtsculpturenhier ontbreken:
‘Daar omring ikmealle dagenal
mee.Thuisheb ik lieverhetwerk
vananderenommeheen.’
Anderhalf jaar geleden spraken

weelkaar inhaar studio inde
RotterdamseMerwe-Vierhaven.
Ze vertelde toendat ze last had
van ‘groeipijnen’. Inonvoorstel-
baar korte tijdwas ze vanDesign
Academy-student verworden tot
een razendsuccesvol ontwerper
met een internationaleklanten-
kringenbijbehorendeorders.
Haar zoetgekleurdeCandyCubes
vangiethars, deVoieLights ende
DawnLights,waarin zeneonlicht
met giethars combineert, enhaar
spiegelsmetbetoverendekleuref-
fectenwarenwereldwijdopgepikt.
Museawildenhaarwerk expose-
ren.De telefoon stond roodgloei-
end: grotemode- encosmetica-
merkenalsCéline, IsabelMarant
enAesopbelden,net alswereld-
beroemdearchitectenbureaus,
en voordeSalonedelMobile in
Milaan,hét designevenement van
het jaar,werkte ze aan liefst negen
presentaties.Marceliswasoveral
enthousiast in gedoken,maarkon
het allemaalmaarnetbijbenen,
vertelde ze toen.Bovendienhad
zenet eenhuis gekochtdat zou
worden verbouwd.

Adviseur aangenomen
Indeanderhalf jaardie volgde
leekhet op zijn zachtst gezegd
niet rustiger teworden. Zewerkte
samenmet tal van luxemerken,
waaronderRepossi enSalle Privée.
‘Wezijn inderdaadmeer engro-
tereprojectengaandoen,maarwe
kunnenhet goedaan’, zegtMar-
celis. ‘Ikhebgeleerdmeeruit han-
den te gevenenerop te vertrouwen
dathet goedkomt, ookals ikniet
alles zelf doe. Ikhebnognooit een
project hoevenafzeggenomdat ik
niet goedben voorbereid endat
wil ik zohouden.’ Ze spreekt kalm
engedecideerd, haar ogenstralen
krachtuit.Opaanraden vaneen

adviseurmaakte zehaarbedrijf
tot eenbv ennamzemedewerkers
aan. ‘Ikhebnueen studiomana-
ger, eengoeddesignteameneen
goedproductieteam.Wewerken
graag samen,maar stonden
gisteravondook tot ’s nachts één
uurhier een feestje te vieren.Het
is dé redendathet zogoedgaat en
wedie absurdedeadlineskunnen
halen.’

Nieuw-Zeeland
Niet lang voor zenaarDesign
AcademyEindhovenging, ambi-
eerde zenog iets totaal anders:
snowboardprofworden.Dat zat
zo: toen ze tien jaar oudwas, ver-
huisdeMarcelismethaar ouders
enanderhalf jaar oudere zus van
Krimpenaanden IJssel naar
Nieuw-Zeeland.Het verklaart de
grotehoeveelheidEngelse termen
inhaar spraak.Haar vaderwas
ingenieur en legde zijndochters
dewerkinguit van iederemachine
die ze tegenkwamen. ‘Hij heeft
onsopgevoedals zonen.’Marcelis
was al vroeg verslingerdaan televi-
sieprogramma’s alsHowit’smade.
‘Daarin laten ze zienhoe tubes
tandpasta gemaaktworden.’Wat
zeniet zelf konontrafelen, vroeg
ze aanhaar vader.
Hetdorpwaarhet gezinwoonde

was zokleindathet laatste jaar van
demiddelbare schooluit slechts
zes leerlingenbestond. ‘Niet echt
stimulerend.’Omdie redenging
Marcelis ophaar zestiendeuit
huis omhaarmiddelbare school
elders af temaken.Opeencollege
inWanaka, ophet Zuidereiland,
kreeg zeniet alleen les in snow-
boarden,maarook in rotsklim-
menenkajakken. Somsmoest ze
dagenachtereenoefenenoméén
truconderdeknie te krijgenen
datbleekaanhaarbesteed: ‘Nog
steeds. Als ietsnietmoeilijk is,
vind ikhetniet interessant omhet
te leren.’ Vier jaar langbracht zede
helft vanhet jaardoor inNieuw-
Zeelandendeanderehelft in
Noord-Amerika. Steedsde sneeuw
achterna. ‘Daar ismijn fascinatie
met licht en reflectie ontstaanen

CV
1985Geboren inKrimpen
aanden IJssel, verhuist in1996
metoudersenzusnaarNieuw-
Zeeland.

2001Voltooit laatste jaarvan
demiddelbareschoolopMount
AspiringCollege,waarsnow-
boardeneenvak is.

2006StudiedesignaanVictoria
University inWellington.

2008VerhuistnaarNederland
voorstudieaanDesignAcademy
Eindhoven.

2011StudeertafaanDesignAca-
demymetprojectHouseWineen
Table-Table.

2012StartStudioSabineMar-
celis inRotterdam,begintaan
opdrachtenvoormodehuizen.

2013DoetonderzoekmetBrit
vanNerven,dat leidt tot spiegel-
serieSeeingGlass.

2015VictorHuntGallerypresen-
teertMarcelis’DawnLight licht-
sculpturenopDesignMiami.

2016OntwikkeltCandyCubes
voorCélineen IsabelMarant.
Creëert elementenvanglasen
spiegelglasvoorhet interieur
vandeRepossi-flagshipstore in
Parijs.

2017Ontwerpt showroomvoor
SallePrivée inMilaan.Expo-
seertopnegen locatiesopSalone
delMobile.Presenteertdaar
ondermeerCandyCubes,Deux
Mirroreneen fonteininstallatie
indeetalagevanAesop.

2018PresenteertSoapTableop
Nomad inSanktMoritz.Werkt
aanprojectenvoorondermeer
Burberryen IsabelMarant.

SabineMarceliswoontsamen
methaarvriend,PaulCournet,
inRotterdam.
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Aanhetwerk
inhaar studio,
omringddoor
eigenontwerpen.
Spiegel, tafel en
stoelen zijn van
haarhand.

pagina 43  , 20-10-2018 © Het Financieele Dagblad



INTERVIEW
Marcelis’ studio
zit in eenpakhuis
indeRotterdamse
haven.
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‘Designblogswil ik niet zien. Als iedereen
zich voedtmet hetzelfde, zal alles op elkaar
lijken. Daar bescherm ikmezelf tegen’

met zonnebrillen.Het effect van
oranje of juist spiegelendeglazen
vond ik superinteressant.’Ophaar
21ste realiseerde ze zichdat een
professionele snowboardcarrière
er voorhaarniet in zat.Naeen stu-
diedesign inWellingtonbesloot
ze terug te gaannaarNederland
omte studerenaandebekende
DesignAcademyEindhoven.Toen
ze afstudeerdebegonzehaar eigen
bureau.

Internationalewaardering
In2015 verrastMarcelis bezoe-
kers vandebekendedesignbeurs
DesignMiamimethaarDawn
Light-serie: lichtsculpturen
waarin zeneonbuizencombineert
met giethars. Alsofwolken voor
de zon schuiven.Nieuw, totaal
andersdanwatontwerpers opdat
moment laten zienenbovendien
vaneenmagische schoonheid,
perfect uitgevoerd,waardoor je
blijft kijken. In2016presenteert ze

de serie inMuseumBoijmans in
Rotterdam.De tentoonstellingbe-
schouwt ze alshet startschot van
haar carrière: ‘Voorhet eerst stond
mijnwerk in eenmuseum, in een
ruimtedie er recht aandeed.Dat
was “amazing”, ikwas zo trots.’
Daarnaginghethard.De interna-
tionalepers gebruiktewoorden

als ‘betoverend’ en ‘raadselachtig’
(Wallpaper), omhetwerk van
Marcelis te omschrijven.Vogue
noemdedekleureffectendie ze
teweegbrengt ‘hypnotiserend’.
Opditmomentwerkt ze aan

maar liefst 25projecten. Instal-
laties voordesignbeurzenen
galeries, interieurobjecten voor
winkels, hotellobby’s enhuizen
vanparticulieren. Zewordt inmid-
dels ookgevraagd voor architec-
tuuropdrachten:OMAvroeghaar
ommee tewerkenaandeentree
voorwarenhuisKaDeWe inBerlijn
endeParijseflagshipstore van
juwelenmerkRepossi, aanBarP in
Rotterdam,datbinnenkort opent,
enaanhetnieuwe restaurant van
topkokSergioHerman.
Omgeïnspireerd te kunnen

werkenaanzoveel projecten
tegelijk reist ze graag enbezoekt ze
veel fabrieken. ‘Daar kan ikdingen
uitproberen. Ikbengeenontwer-
perdie schetst, ik ontwerpdoor
modellen temaken.’Designblogs
mijdt ze echter. ‘Ikwil zeniet zien,
ikwil juist niet dezelfde inputheb-
benalsde rest vandewereld’, zegt
ze stellig. ‘Als iedereen zich voedt
metdezelfde inspiratie, zal alles
opelkaar lijken.Daarbescherm ik
mezelf tegen.’

Fabriek in Ierland
Ookhaar eigen ideeën repeteert ze
lieverniet: ‘Ikprobeer voor iedere
opdracht ietsnieuws tedoen, an-
ders vind ik erniks aan.’Datbete-
kentdat ze voortdurendopzoek is
naar techniekenomdematerialen
waarmee zewerkt verder tebren-
gen. Ze zoektdegrenzen vanwat
technischmogelijk is. Zohuurde
ze eens voor eenweekendeen
complete fabriek in Ierlandaf om
metdemachines testen tekunnen
doenmet glas in aluminium.Om

Beeldenuit de
studio vanSabine
Marcelis.
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‘Ikwerd door een koetsmet paardennaar
een dinnerparty gebracht en dacht heel even:
hoe ben ik hier nuweer terechtgekomen?’

aanhet eind vanhetweekend te
moetenconcluderendat zeniet
veel verder is gekomen. ‘Dat zijn
tegenslagendieookbij het vak
horen.Dat is “fine”, almoet je ze
wel kunnenfinancieren.’ Zepakt
haar telefoonomde installatie
te laten ziendie ze voorBurberry
maakte. ‘IkhebdeBurberry-ruit
verwerkt ingiethars,waarbij ikde
lijnen vanhetpatroonuit elkaar
hebgetrokkenzodatdiepte eneen
nieuwe functie ontstaan.’
Technisch complex, dure

materialen, veel handwerk: de
werken vanMarcelis zijnprijzig.
HaarnieuweSoapTable vanhars
wordt verkocht voor 27.000 euro,
eenkleineCandyCubegaat vanaf
3000euro. ‘DeCandyCubes zien
er simpeluit,maar zijn extreem
complexomtemaken.Wegieten
hars in eenmal,waarhet vervol-
gens zeer ruwuitgeharduit komt.
Doordat onzemensenzedagen-
langhandmatigpolijsten, krijgen
zehungladdeperfectie. En indie
perfectie zit de “specialty”.’

Vanwegehethoogwaardige
karakter vanhaarwerkbegeeft
Marcelis zich vaak inwelgestelde
kringen. Zekomtopexclusieve
beurzenendiners,waar alleen
rijkenenberoemdhedenvoorwor-
denuitgenodigd.Dezewinterwas
ze inhet Zwitserse SanktMoritz,
waar zehaarwerkpresenteerdeop
Nomad, eenexclusievedesignma-
nifestatie. Alleendecrèmede la
crèmevande internationalede-
signwereld –MishaKahn,Ernst
Gamperl,DewainValentine,Max

Lamb–presenteert daarwerk,
er vindt een strengeballotage
plaats. ‘Ikwerddoor eenkoetsmet
paardennaar eendinnerparty ge-
bracht endachtheel even:hoeben
ikhiernuweer terechtgekomen?’
Jarenlang realiseerde ze zich

niet eensdathaar tijd geldwaard
was. Totdat eenadviseurhaar vier
jaar geleden vroeg:waarben jenou
helemaalmeebezig?Het leidde
tot ondermeerhet aannemenvan
personeel,maarnog steeds is ze
niet erg zakelijk. ‘Ik vindhet lastig
omvoormezelf op tekomen.Wat
ik verdienmethet eneproject,
investeer ik inhet andere.Daarom
ishet ook zobelangrijkdatde
margeshoog zijn.’
Even later zittenwe inMarcelis’

auto, die zedoelgerichtdoor een
vandemeest chaotische straten
vanRotterdam-Westmanoeu-

Marcelis’werken
zijn technisch
complex endus
prijzig.Haar
nieuweSoapTable
kost 27.000 euro.

pagina 48, 20-10-2018 © Het Financieele Dagblad



‘Ikbenaltijdbangdatonderweg ietskapotgaat.
Ikheberweleens stickers opgeplaktmetde
tekst: “Don’t lookat this, itwill break!”’

vreert. Beidehanden ineenhoek
vannegentig gradenaanhet stuur,
deblauweogenopdeweggericht,
ondertussenpratendoverdeom-
geving, haar zus enhaarouders,
die inmiddels ookweer inNeder-
landwonen. Zeparkeert bij het
pakhuis indehavenwaar zehaar
studio enwerkplaatsheeft. Een

rauweplek, dienogal contrasteert
metdebreekbare, fonkelendede-
signsdie er tot standkomen.Hier
zijn vanochtenddepanelendie
Marcelis voorBurberry ontwierp
opgehaald en ingeladen, opweg
naar eenchicwarenhuis inLos
Angeles.
Marcelis sluit haar ogenen

schudthaarhoofd. ‘“Shipping” is
eendrama. ZekernaarAmerika.
En ikbennatuurlijk altijdbangdat
er onderweg iets kapotgaat. Ikheb
mijngoederenweleensbeplakt

Aandemuur: een lichtsculptuur
uit deDawnLight-serie.Marcelis
combineertneonbuizenmetgiethars.

met stickersmetdaarop: “Don’t
lookat this, itwill break!”’Geluk-
kig is ernu studiomanagerWout,
die ervoor zorgt dat zij zich zo
minmogelijkmet transporthoeft
bezig tehouden. Sowiesoheeft ze
geleerdwatmeer afstand tene-
men. ‘Aan stressdoe ikniet, zo’n
verspilling vanenergie. Inmiddels
is alleswat fout kangaan, al een
keer fout gegaanenheb ik geleerd
dathet altijd goedkomt.Vanoch-
tenddacht ik: het allerergstewat
er kangebeuren, is datBurberry
deopeningmoet verzettenomdat
ernogeenpaarpanelenonderweg
zijn.Dat is danmaar zo.’

Geheimeklanten
Aaneenvandewanden inde
studiohangt eenkoperkleurige
spiegel, volgeschrevenmetallerlei
namen.Het isde lijstmetklanten
enopdrachtenwaarMarcelisopdit
momentaanwerkt. Zehoeftmaar
op tekijkenvanhaar laptopom
herinnerd tewordenaanaldiepar-
tijendiehaaraandachtwillen.Ze
werktdagelijksaanalleprojecten.
‘Maaraltijdheelkort. Ikhebeen
“very short attentionspan”.Als ik
ernaargekekenheb,mag iemand
andersermeeverder.’Demeeste
namenmogenwenietnoteren,
veel vanMarcelis’ klantenvragen
om(voorlopige) geheimhouding.
Volgens vriendPaul zitMarcelis'

kracht inhaar goede contactuele
eigenschappen. Zeglimlacht.
‘Ik kanwel veel fixen, ja. Ikhou
van “workhard, playhard” en
hebgemerktdatdat een functie
heeft: door veelmetmensen te
zijn enmet iedereen tepraten,
breid ikmijnnetwerkuit. Ik kan
anderen vrijmakkelijkmeekrij-
gen inmijn enthousiasme.Er zijn
overigensookmensendiemij een
doordrammer vinden,hoor.De
productiebedrijvenwaar ikmee
samenwerk, kunnenmeaf en toe
wel schieten. Ik rustniet voordat ik
voor elkaarhebgekregenwat ik in
mijnhoofdheb.Al zeggenze tien
keerdatwat ikbedachthebniet
kan, ikbenniet vanmijnplanaf
te krijgen.’❏

Vanbovenaf: etalage vanAesop; de
CandyCubes; object voorBurberry en
installatie voor Salle Privée (onder).

pagina 5  0, 20-10-2018 © Het Financieele Dagblad


