‘Als iets niet
moeilijk is,
vind ik het niet
interessant’

Ze wilde ooit professioneel snowboarder worden, nu gebruikt Sabine Marcelis
licht en reﬂectie die ze in sneeuw zag in haar ontwerpen. Daarmee is ze de
succesvolste Nederlandse designer van dit moment. ‘Productiebedrijven
waar ik mee samenwerk kunnen me af en toe wel schieten.’
Door Elsbeth Grievink · Fotograﬁe: Anne Timmer

Sabine Marcelis
in haar huis in
Rotterdam. De
bank is van Pierre

Paulin en kan
in verschillende
vormen worden
neergezet.
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A

ls Sabine
Marcelis
(33) ziet dat
haar gast
verdwaald
is in haar
trappenhuis,
begint ze hard te lachen. ‘Hier
moet je zijn!’ Platinablond haar,
felblauwe ogen, simpel wit Tshirt, witte broek en sneakers. De
afspraak werd een paar uur verzet;
de installatie die ze voor modehuis
Burberry ontwierp, moest ineens
vervroegd op transport naar Amerika. Marcelis gaat voor in haar
huis, dat heel lang geen huis was,
maar een grote papieropslag in
Rotterdam-West.
Sabine Marcelis en haar geliefde, de 29-jarige Paul Cournet,
architect bij OMA, kochten de opslag casco en maakten er een loftwoning van. Noem het gerust een
gesamtkunstwerk. Niet alleen van
Marcelis en Cournet, maar ook
van bevriende ontwerpers en kunstenaars die speciaal werk voor het
huis maakten. Op de gietvloer van
zo’n 250 vierkante meter krijgen
de exclusieve meubels en kunststukken alle ruimte: een lange,
ﬂexibele roze bank van Pierre Paulin, die je helemaal uit elkaar kunt
halen. Een muurschildering van
Thomas Trum, die in twaalf minuten werd aangebracht. Toilettegels
van Jonas Lutz. Een stalen kast die
Phil Procter speciaal voor het stel
maakte. Een aantal items ruilde
ze met haar eigen objecten. Maar
dat ruilen is niet de reden waarom
haar eigen gietharsmeubels en neonlichtsculpturen hier ontbreken:
‘Daar omring ik me alle dagen al
mee. Thuis heb ik liever het werk
van anderen om me heen.’
Anderhalf jaar geleden spraken

we elkaar in haar studio in de
Rotterdamse Merwe-Vierhaven.
Ze vertelde toen dat ze last had
van ‘groeipijnen’. In onvoorstelbaar korte tijd was ze van Design
Academy-student verworden tot
een razend succesvol ontwerper
met een internationale klantenkring en bijbehorende orders.
Haar zoetgekleurde Candy Cubes
van giethars, de Voie Lights en de
Dawn Lights, waarin ze neonlicht
met giethars combineert, en haar
spiegels met betoverende kleureffecten waren wereldwijd opgepikt.
Musea wilden haar werk exposeren. De telefoon stond roodgloeiend: grote mode- en cosmeticamerken als Céline, Isabel Marant
en Aesop belden, net als wereldberoemde architectenbureaus,
en voor de Salone del Mobile in
Milaan, hét designevenement van
het jaar, werkte ze aan liefst negen
presentaties. Marcelis was overal
enthousiast in gedoken, maar kon
het allemaal maar net bijbenen,
vertelde ze toen. Bovendien had
ze net een huis gekocht dat zou
worden verbouwd.

Adviseur aangenomen

In de anderhalf jaar die volgde
leek het op zijn zachtst gezegd
niet rustiger te worden. Ze werkte
samen met tal van luxemerken,
waaronder Repossi en Salle Privée.
‘We zijn inderdaad meer en grotere projecten gaan doen, maar we
kunnen het goed aan’, zegt Marcelis. ‘Ik heb geleerd meer uit handen te geven en erop te vertrouwen
dat het goed komt, ook als ik niet
alles zelf doe. Ik heb nog nooit een
project hoeven afzeggen omdat ik
niet goed ben voorbereid en dat
wil ik zo houden.’ Ze spreekt kalm
en gedecideerd, haar ogen stralen
kracht uit. Op aanraden van een

‘Ik heb geleerd meer uit
handen te geven en erop te
vertrouwen dat het goed komt’
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CV
1985 Geboren in Krimpen
aan den IJssel, verhuist in 1996
met ouders en zus naar NieuwZeeland.
2001 Voltooit laatste jaar van
de middelbare school op Mount
Aspiring College, waar snowboarden een vak is.
2006 Studie design aan Victoria
University in Wellington.
2008 Verhuist naar Nederland
voor studie aan Design Academy
Eindhoven.
2011 Studeert af aan Design Academy met project House Wine en
Table-Table.
2012 Start Studio Sabine Marcelis in Rotterdam, begint aan
opdrachten voor modehuizen.
2013 Doet onderzoek met Brit
van Nerven, dat leidt tot spiegelserie Seeing Glass.
2015 Victor Hunt Gallery presenteert Marcelis’ Dawn Light lichtsculpturen op Design Miami.
2016 Ontwikkelt Candy Cubes
voor Céline en Isabel Marant.
Creëert elementen van glas en
spiegelglas voor het interieur
van de Repossi-ﬂagshipstore in
Parijs.
2017 Ontwerpt showroom voor
Salle Privée in Milaan. Exposeert op negen locaties op Salone
del Mobile. Presenteert daar
onder meer Candy Cubes, Deux
Mirror en een fonteininstallatie
in de etalage van Aesop.
2018 Presenteert Soap Table op
Nomad in Sankt Moritz. Werkt
aan projecten voor onder meer
Burberry en Isabel Marant.
Sabine Marcelis woont samen
met haar vriend, Paul Cournet,
in Rotterdam.

adviseur maakte ze haar bedrijf
tot een bv en nam ze medewerkers
aan. ‘Ik heb nu een studiomanager, een goed designteam en een
goed productieteam. We werken
graag samen, maar stonden
gisteravond ook tot ’s nachts één
uur hier een feestje te vieren. Het
is dé reden dat het zo goed gaat en
we die absurde deadlines kunnen
halen.’

Nieuw-Zeeland

Niet lang voor ze naar Design
Academy Eindhoven ging, ambieerde ze nog iets totaal anders:
snowboardprof worden. Dat zat
zo: toen ze tien jaar oud was, verhuisde Marcelis met haar ouders
en anderhalf jaar oudere zus van
Krimpen aan den IJssel naar
Nieuw-Zeeland. Het verklaart de
grote hoeveelheid Engelse termen
in haar spraak. Haar vader was
ingenieur en legde zijn dochters
de werking uit van iedere machine
die ze tegenkwamen. ‘Hij heeft
ons opgevoed als zonen.’ Marcelis
was al vroeg verslingerd aan televisieprogramma’s als How it’s made.
‘Daarin laten ze zien hoe tubes
tandpasta gemaakt worden.’ Wat
ze niet zelf kon ontrafelen, vroeg
ze aan haar vader.
Het dorp waar het gezin woonde
was zo klein dat het laatste jaar van
de middelbare school uit slechts
zes leerlingen bestond. ‘Niet echt
stimulerend.’ Om die reden ging
Marcelis op haar zestiende uit
huis om haar middelbare school
elders af te maken. Op een college
in Wanaka, op het Zuidereiland,
kreeg ze niet alleen les in snowboarden, maar ook in rotsklimmen en kajakken. Soms moest ze
dagen achtereen oefenen om één
truc onder de knie te krijgen en
dat bleek aan haar besteed: ‘Nog
steeds. Als iets niet moeilijk is,
vind ik het niet interessant om het
te leren.’ Vier jaar lang bracht ze de
helft van het jaar door in NieuwZeeland en de andere helft in
Noord-Amerika. Steeds de sneeuw
achterna. ‘Daar is mijn fascinatie
met licht en reﬂectie ontstaan en

Aan het werk
in haar studio,
omringd door
eigen ontwerpen.
Spiegel, tafel en
stoelen zijn van
haar hand.
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INTERVIEW
Marcelis’ studio
zit in een pakhuis
in de Rotterdamse
haven.
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Beelden uit de
studio van Sabine
Marcelis.

met zonnebrillen. Het effect van
oranje of juist spiegelende glazen
vond ik superinteressant.’ Op haar
21ste realiseerde ze zich dat een
professionele snowboardcarrière
er voor haar niet in zat. Na een studie design in Wellington besloot
ze terug te gaan naar Nederland
om te studeren aan de bekende
Design Academy Eindhoven. Toen
ze afstudeerde begon ze haar eigen
bureau.

Internationale waardering

In 2015 verrast Marcelis bezoekers van de bekende designbeurs
Design Miami met haar Dawn
Light-serie: lichtsculpturen
waarin ze neonbuizen combineert
met giethars. Alsof wolken voor
de zon schuiven. Nieuw, totaal
anders dan wat ontwerpers op dat
moment laten zien en bovendien
van een magische schoonheid,
perfect uitgevoerd, waardoor je
blijft kijken. In 2016 presenteert ze

de serie in Museum Boijmans in
Rotterdam. De tentoonstelling beschouwt ze als het startschot van
haar carrière: ‘Voor het eerst stond
mijn werk in een museum, in een
ruimte die er recht aan deed. Dat
was “amazing”, ik was zo trots.’
Daarna ging het hard. De internationale pers gebruikte woorden

‘Designblogs wil ik niet zien. Als iedereen
zich voedt met hetzelfde, zal alles op elkaar
lijken. Daar bescherm ik mezelf tegen’
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als ‘betoverend’ en ‘raadselachtig’
(Wallpaper), om het werk van
Marcelis te omschrijven. Vogue
noemde de kleureffecten die ze
teweegbrengt ‘hypnotiserend’.
Op dit moment werkt ze aan
maar liefst 25 projecten. Installaties voor designbeurzen en
galeries, interieurobjecten voor
winkels, hotellobby’s en huizen
van particulieren. Ze wordt inmiddels ook gevraagd voor architectuuropdrachten: OMA vroeg haar
om mee te werken aan de entree
voor warenhuis KaDeWe in Berlijn
en de Parijse ﬂagshipstore van
juwelenmerk Repossi, aan Bar P in
Rotterdam, dat binnenkort opent,
en aan het nieuwe restaurant van
topkok Sergio Herman.
Om geïnspireerd te kunnen
werken aan zoveel projecten
tegelijk reist ze graag en bezoekt ze
veel fabrieken. ‘Daar kan ik dingen
uitproberen. Ik ben geen ontwerper die schetst, ik ontwerp door
modellen te maken.’ Designblogs
mijdt ze echter. ‘Ik wil ze niet zien,
ik wil juist niet dezelfde input hebben als de rest van de wereld’, zegt
ze stellig. ‘Als iedereen zich voedt
met dezelfde inspiratie, zal alles
op elkaar lijken. Daar bescherm ik
mezelf tegen.’

Fabriek in Ierland

Ook haar eigen ideeën repeteert ze
liever niet: ‘Ik probeer voor iedere
opdracht iets nieuws te doen, anders vind ik er niks aan.’ Dat betekent dat ze voortdurend op zoek is
naar technieken om de materialen
waarmee ze werkt verder te brengen. Ze zoekt de grenzen van wat
technisch mogelijk is. Zo huurde
ze eens voor een weekend een
complete fabriek in Ierland af om
met de machines testen te kunnen
doen met glas in aluminium. Om

Marcelis’ werken
zijn technisch
complex en dus
prijzig. Haar
nieuwe Soap Table
kost 27.000 euro.

aan het eind van het weekend te
moeten concluderen dat ze niet
veel verder is gekomen. ‘Dat zijn
tegenslagen die ook bij het vak
horen. Dat is “ﬁne”, al moet je ze
wel kunnen ﬁnancieren.’ Ze pakt
haar telefoon om de installatie
te laten zien die ze voor Burberry
maakte. ‘Ik heb de Burberry-ruit
verwerkt in giethars, waarbij ik de
lijnen van het patroon uit elkaar
heb getrokken zodat diepte en een
nieuwe functie ontstaan.’
Technisch complex, dure

materialen, veel handwerk: de
werken van Marcelis zijn prijzig.
Haar nieuwe Soap Table van hars
wordt verkocht voor 27.000 euro,
een kleine Candy Cube gaat vanaf
3000 euro. ‘De Candy Cubes zien
er simpel uit, maar zijn extreem
complex om te maken. We gieten
hars in een mal, waar het vervolgens zeer ruw uitgehard uit komt.
Doordat onze mensen ze dagenlang handmatig polijsten, krijgen
ze hun gladde perfectie. En in die
perfectie zit de “specialty”.’

Vanwege het hoogwaardige
karakter van haar werk begeeft
Marcelis zich vaak in welgestelde
kringen. Ze komt op exclusieve
beurzen en diners, waar alleen
rijken en beroemdheden voor worden uitgenodigd. Deze winter was
ze in het Zwitserse Sankt Moritz,
waar ze haar werk presenteerde op
Nomad, een exclusieve designmanifestatie. Alleen de crème de la
crème van de internationale designwereld – Misha Kahn, Ernst
Gamperl, Dewain Valentine, Max

‘Ik werd door een koets met paarden naar
een dinnerparty gebracht en dacht heel even:
hoe ben ik hier nu weer terechtgekomen?’
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Lamb – presenteert daar werk,
er vindt een strenge ballotage
plaats. ‘Ik werd door een koets met
paarden naar een dinnerparty gebracht en dacht heel even: hoe ben
ik hier nu weer terechtgekomen?’
Jarenlang realiseerde ze zich
niet eens dat haar tijd geld waard
was. Totdat een adviseur haar vier
jaar geleden vroeg: waar ben je nou
helemaal mee bezig? Het leidde
tot onder meer het aannemen van
personeel, maar nog steeds is ze
niet erg zakelijk. ‘Ik vind het lastig
om voor mezelf op te komen. Wat
ik verdien met het ene project,
investeer ik in het andere. Daarom
is het ook zo belangrijk dat de
marges hoog zijn.’
Even later zitten we in Marcelis’
auto, die ze doelgericht door een
van de meest chaotische straten
van Rotterdam-West manoeu-

met stickers met daarop: “Don’t
look at this, it will break!”’ Gelukkig is er nu studiomanager Wout,
die ervoor zorgt dat zij zich zo
min mogelijk met transport hoeft
bezig te houden. Sowieso heeft ze
geleerd wat meer afstand te nemen. ‘Aan stress doe ik niet, zo’n
verspilling van energie. Inmiddels
is alles wat fout kan gaan, al een
keer fout gegaan en heb ik geleerd
dat het altijd goed komt. Vanochtend dacht ik: het allerergste wat
er kan gebeuren, is dat Burberry
de opening moet verzetten omdat
er nog een paar panelen onderweg
zijn. Dat is dan maar zo.’

Geheime klanten

Aan de muur: een lichtsculptuur
uit de Dawn Light-serie. Marcelis
combineert neonbuizen met giethars.

vreert. Beide handen in een hoek
van negentig graden aan het stuur,
de blauwe ogen op de weg gericht,
ondertussen pratend over de omgeving, haar zus en haar ouders,
die inmiddels ook weer in Nederland wonen. Ze parkeert bij het
pakhuis in de haven waar ze haar
studio en werkplaats heeft. Een

rauwe plek, die nogal contrasteert
met de breekbare, fonkelende designs die er tot stand komen. Hier
zijn vanochtend de panelen die
Marcelis voor Burberry ontwierp
opgehaald en ingeladen, op weg
naar een chic warenhuis in Los
Angeles.
Marcelis sluit haar ogen en
schudt haar hoofd. ‘“Shipping” is
een drama. Zeker naar Amerika.
En ik ben natuurlijk altijd bang dat
er onderweg iets kapotgaat. Ik heb
mijn goederen weleens beplakt

Van boven af: etalage van Aesop; de
Candy Cubes; object voor Burberry en
installatie voor Salle Privée (onder).

‘Ik ben altijd bang dat onderweg iets kapotgaat.
Ik heb er weleens stickers op geplakt met de
tekst: “Don’t look at this, it will break!”’
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Aan een van de wanden in de
studio hangt een koperkleurige
spiegel, volgeschreven met allerlei
namen. Het is de lijst met klanten
en opdrachten waar Marcelis op dit
moment aan werkt. Ze hoeft maar
op te kijken van haar laptop om
herinnerd te worden aan al die partijen die haar aandacht willen. Ze
werkt dagelijks aan alle projecten.
‘Maar altijd heel kort. Ik heb een
“very short attention span”. Als ik
ernaar gekeken heb, mag iemand
anders ermee verder.’ De meeste
namen mogen we niet noteren,
veel van Marcelis’ klanten vragen
om (voorlopige) geheimhouding.
Volgens vriend Paul zit Marcelis'
kracht in haar goede contactuele
eigenschappen. Ze glimlacht.
‘Ik kan wel veel ﬁxen, ja. Ik hou
van “work hard, play hard” en
heb gemerkt dat dat een functie
heeft: door veel met mensen te
zijn en met iedereen te praten,
breid ik mijn netwerk uit. Ik kan
anderen vrij makkelijk meekrijgen in mijn enthousiasme. Er zijn
overigens ook mensen die mij een
doordrammer vinden, hoor. De
productiebedrijven waar ik mee
samenwerk, kunnen me af en toe
wel schieten. Ik rust niet voordat ik
voor elkaar heb gekregen wat ik in
mijn hoofd heb. Al zeggen ze tien
keer dat wat ik bedacht heb niet
kan, ik ben niet van mijn plan af
te krijgen.’ ❏

