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➌

Klei is cool

D

e keramiekwereld
wordt ﬂink opgeschud. De nieuwste generatie ontwerpers en
kunstenaars, voor een
groot deel opgegroeid
met beeldschermen,
wil weer met de handen
in de klei. Ze doen er
de meest opwindende
dingen mee.
Neem de Nederlandse Olivier van Herpt ➊,
die zelf een 3D-kleiprinter ontwierp, waarmee
hij klei laagje voor
laagje kan aanbrengen.
Zo maakt hij extreem
strakke vazen. Of Floris
Wubben ➋, die met zijn
zelfgebouwde machines de bijzonderste

➋

structuren maakt.
Maar ook in het
buitenland beleeft keramiek een ware revival.
De Londense designjournalist en amateurpottenbakker Tom
Morris ➌ stelde hierover
een boek samen, dat
werd uitgegeven door
Frame. Hierin wordt het
werk van 55 vernieuwende en qua stijl totaal
uiteenlopende keramisten wereldwijd getoond,
afgewisseld met essays
en interviews.

‘Ik geloof
dat we in de
toekomst
animistisch
worden.
We hebben
zulke enorme
problemen
in de wereld,
die we alleen
kunnen
oplossen
door minder
en beter te
verbruiken.
We moeten
meer
aandacht
besteden aan
de spirituele
kanten van
het bestaan’
Trendvoorspeller
Lidewij Edelkoort,
interview januari 2018,
tlmagazine.com.
tlmagazine com
•
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➊

New Wave Clay – Ceramic Design, Art and
Architecture, € 39,
frameweb.com
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» UPDATE «
Gouden kooi

➊ Ronde
bank en
➋ stoel uit
de Icarolijn van
Flexform.
➌ Driezitsbank
Ritchie,
van Made.

door een blinkend
sieraad: een gouden
luchtbrug. In dit op
zeventig meter hoogte
zwevende juwelenkistje
bevindt zich een hotel
met bar, met erbovenop
een dakterras.
De bouw van The Sax
moet nog beginnen,
het energieneutrale
QO-hotel in Amsterdam
daarentegen is al af, en
heeft ook een gouden
verrassing: de luiken
voor de ramen, die sluiten om warmte binnen
of juist buiten te houden, zijn goudkleurig.

➋

mvrdv.nl,
qo-amsterdam.com

Het gebouw The
Sax bestaat uit
twee torens, die
worden verbonden
door een gouden
luchtbrug.

➌

Nieuw
Ni
retro
t

Z

e hebben zachte,
ronde welvingen,
aaibare bekledingen
en vriendelijke houten
poten in plaats van
hoekig staal. Dit soort
beschaafde meubels
zien we opduiken in hotellobby’s, op kantoren
en in huiskamers. Hun
elegantie doet denken
aan vervlogen tijden. De

meubels ademen een
vleugje jaren vijftig of
jaren zestig, alleen zijn
ze niet vintage maar
nieuw.
Hun formaat is
bescheiden. Veel van de
meubels zijn meer stoeltjes dan stoelen, meer
bankjes dan banken.
Het Britse designmerk
Made bijvoorbeeld, dat

midden op het Rokin
in Amsterdam een succesvolle ﬂagshipstore
heeft, brengt betaalbare versies uit.
Ook merken in het
hogere segment, zoals
het Italiaanse Flexform,
hebben ze in het assortiment. Maar dan met
een net wat mooiere
afwerking.
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lingbling is terug
in architectuur.
En echt niet alleen in
Dubai, waar het Gevora
Hotel niet alleen het
hoogste moet worden,
maar ook het blinkendste: de hele façade wordt
bedekt met goudkleurig
traliewerk.
Ook in het pragmatische Nederland is
goud in opmars. Op de
Rotterdamse Wilhelminapier – een plek
waar ‘niet lullen maar
poetsen’ lang het credo
was - bouwt architectenbureau MVRDV
The Sax. Het gebouw
bestaat uit twee torens,
die worden verbonden

➊
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Lekker kleurtje

e opvallendste
noviteit van de
meubelbeurs Salone del
Mobile in Milaan was
niet een nieuwe vorm,
sfeer of meubel, maar
overweldigend veel
kleur. Van sappig groen
tot fris rood, diepblauw
en een zachtere versie
van 'millennial pink',
de zoete kleur die vorig
jaar een dominante rol
speelde en komende
tijd in een poederige
vorm terugkeert.
Bij de grote meubelmerken, waar doorgaans
grijs en crème- en
bruintinten regeren,
zagen we verschillende
tinten groen. Zo introduceerde het jubilerende

➋

➊ Lamp Bendy.
➋ Lamp SPOOL.
➌ Wandrek
Tolhuijs Fency,
met verschillende
plankjes en lamp.

➌

Mooi afval
Ontwerper Bastiaan Tolhuijs (1986) maakt
producten van afvalmateriaal die er niet uitzien
alsof ze daarvan gemaakt zijn. Dat is volgens hem
precies wat upcycling moet zijn.

1.

Hoe ga je te werk? ‘Op de TU in Delft
leerden we vooral producten te ontwerpen. Pas als je daarmee klaar bent,
bedenk je van welk materiaal je ze gaat
maken. Ik werk andersom. Ik kom een
materiaal tegen en ga dan pas kijken
wat ik ermee kan. Ik probeer het te buigen, steek het in de ﬁk, ga erop zitten,
doe alles om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Zo ontstaan ideeën.’

Waar moeten je ontwerpen aan
voldoen? ‘Als je afval wil upcyclen,
moet je iets maken wat niet alsnog
in de prullenbak belandt. Dus
moet het vooral mooi zijn. Dat is
mijn uitgangspunt.’

2.

3.

Waar haal je je grondstoffen vandaan? ‘Somss moet ik
ernaar op zoek, som
ms krijg
ik het aangeboden, zoals
z
de hydraulische koeelvloeistofslang voor locom
motieven, waaruit de la
amp
Locomotiv is ontstaa
an. Dat
bedénk je niet, om da
aar iets
mee te doen, dat oveerkomt
je. Ik word weleens gebeld
g
door fabrieken die afvalmaaf
terialen voor me heb
bben. Ik
wil dan altijd langskkomen,
omdat ze negen van de tien
keer nog meer inspirrerend
materiaal hebben lig
iggen,
waarvan ze denken dat niemand er nog wat meee kan.’

meubelmerk Minotti
(het familiebedrijf vierde
onlangs zijn zeventigste
verjaardag) een donkergroene ﬂuwelen fauteuil.
Ontwerper Pierro Lisoni
creëerde voor de ﬁrma
Knoll een paarsblauwe
stoel en Edward van
Vliet maakte voor Leolux
poederroze poefjes en
stoelen.
Modieuzere merken
kozen niet voor één
kleur, maar combineerden verschillende aansprekende tinten. Zo
vlocht Marni tafeltjes en
stoelen van gekleurde
kunststof kabels.
➺ Zie voor meer nieuws

uit Milaan pagina 133.

➊ Stoel van
Pierro Lisoni
voor Knoll.
➋ Fluwelen
fauteuil van
Minotti.
➌ Poefjes van
Edward van Vliet
voor Leolux.

➊
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