Archway Mirror
(Arch Floor Mirror)
van Bower Studios
creëert de suggestie
van een doorgang.
FOTO: CHARLIE
SCHUCK
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Spiegels mogen tal van functionele
kwaliteiten hebben, het zijn hun looks
waarmee ze nu hoge ogen scoren op
kunst- en designbeurzen.
Tekst: Elsbeth Grievink

Sjoerd Vroonland
zag met zijn
Bead Mirror
(2014) al vroeg
designpotentie
in spiegels.
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V

roeger had je
lachspiegels op
de kermis, die het
spiegelbeeld op
hilarische wijze
vervormden. Werd
je ineens een extreem lange lijs
of juist een Dik Trom. De nieuwe
collectie spiegels van Studio Bower
doet er een beetje aan denken. Alleen heeft de Bump Mirror zelf een
buikje – of een kont, het is maar net
hoe je ernaar kijkt. De Slump heeft
aan de onderkant een staartje, dat
de kamer in lijkt te komen. Wat
natuurlijk helemaal niet kan, want
een gebogen walnoothouten frame
houdt hem keurig op zijn plek. De
New Yorkse ontwerpstudio houdt
er nu eenmaal van te spelen met
optisch bedrog. Zo ontwierp die de

afgelopen jaren spiegels met 3Dillusie, zoals de Cube en de Folded
Mirror, en een Archway Mirror,
die door het gebruik van donker
spiegelglas de suggestie van een
doorgang of raam wekt. En ook de
Half-step Mirror, Ring Mirror en
Cylinder Mirror zijn door vlakverdeling en kleurgebruik veel meer
dan dat functionele ding waarin u
voor het weggaan nog even uw das
of lippenstift checkt. Showstukken.
Niet alleen om ín te kijken, maar
vooral ook om náár te kijken en van
te genieten.

Licht doorschijnend

Ook door Nederlandse ontwerpers
is de spiegel tot kunstwerk verheven. Het lijkt tegenwoordig wel een
wedstrijdje: wie maakt de mooiste

➺
Illusie van
marmer

FOTO: CHARLIE SCHUCK

De exclusieve,
genummerde
spiegels van
Armando Bruno
worden dit voorjaar
voor het eerst
gepresenteerd in
Milaan.
•

lijst blok hars en is, afhankelijk van
de lichtinval, licht doorschijnend.
Marcelis is nog lang niet klaar met
spiegelglas. ‘Wat ik interessant
vind aan het materiaal, is dat het
zich niet statisch gedraagt’, legt ze
uit. ‘Door te spelen met reﬂectie en
optische illusie kun je er de ervaring van een ruimte compleet mee
manipuleren.’

Boven: Cylinder
Mirror, van
Bower Studios;
rechts: Seeing
Glass, Big
Round02.

Selﬁe van Beyoncé

De spiegels komen
in verschilende
vormen (cirkel,
achthoek, driehoek
en rechthoek) en de
beperkte oplage is
genummerd.
•

Niet in serie gemaakt

‘Met glas kun je heel veel kanten
uit’, zegt Eddy Visser, van Visser
Glas en Spiegels, in Duiven. ‘Het
is een materiaal dat door nieuwe
technieken steeds opnieuw uitgevonden kan worden’, verklaart hij
de groeiende liefde van ontwerpers
voor spiegelglas. Zijn bedrijf heeft
alle mogelijke bewerkingen van
glas in huis en is het enige bedrijf
in Nederland dat glas op maat kan
verzilveren. Ontwerpers die ‘iets’

‘Door te spelen met reﬂectie en optische
illusie kun je er de ervaring van een
ruimte compleet mee manipuleren’
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van het land? Sjoerd Vroonland
was er vroeg bij toen hij in 2014
zijn Bead Mirror introduceerde.
Op zichzelf een simpele ronde
spiegel, die bijzonder wordt door
de grote, bakelieten kralenketting
waaraan je hem kunt ophangen.
Rond dezelfde tijd startten Brit van
Nerven en Sabine Marcelis hun
project Seeing Glass; een onderzoek naar nieuwe mogelijkheden
met (spiegel)glas, wat resulteerde
in een serie opvallende interieurobjecten. Zoals de fascinerende Big
Round, waarvoor de ontwerpers
door gebruik van lamineertechniek verschillende kleurlagen over
elkaar aanbrachten. Marcelis’
nieuwste spiegelproject heet Deux
Mirror. Deze staande ‘verhoorkamerspiegel’ (van spiegelglas zonder
achterkant, zodat je er van één
kant doorheen kunt kijken) wordt
rechtop gehouden door een gepo-

Ze hebben
geometrische
vormen en
zijn bewerkt
met digitale
printtechnieken,
die de illusie van
marmer creëren.
•

met spiegelglas willen doen, zijn
van harte welkom om bij hem in de
fabriek te komen experimenteren.
Visser vindt het leuk om met ze mee
te denken en ze de ruimte te geven.
Er is volgens hem echter één nadeel
aan het werken met spiegelglas, wat
de reden is dat alleen de gevorderde
ontwerper het zich kan permitteren: ‘Het bewerken van glas is
kostbaar. Spiegels die wij onder
handen hebben genomen, worden
over het algemeen niet in een serie
gemaakt. Het zijn “one offs”, op
maat gemaakt. Dat heeft een prijs.’
Om een indruk te krijgen: een
middelgrote Big Round van Marcelis en Van Nerven loopt tegen de
5000 euro, Marcelis’ Deux Mirror
kost het dubbele. Vroonlands Bead
Mirror op groot formaat doet 1350
euro. ‘Hij wordt gekocht als kunstobject’, benadrukt Vroonland. ‘Een
kunstobject dat vanzelf onderdeel
wordt van je leefomgeving. Deels
geregisseerd door de ontwerper,
deels door jezelf, doordat je ervoor
staat of doordat je interieur erin
weerspiegelt.’

Ook de spiegels van Studio Bower
lopen in de duizenden euro’s – voor
de aan het begin van dit artikel
omschreven Bump en Slump
betaalt u zo’n 2300 euro per stuk.
Maar volgens Bowers Danny
Gianella moeten we de impact van
een spiegel niet onderschatten. ‘De
spiegel is hét interieuraccessoire
waarmee je mensen op visueel en
emotioneel niveau kunt raken. Ze
kunnen opgaan in de ruimte of de
blikvanger in de kamer zijn’, zegt
hij. ‘Ze kunnen kleur toevoegen
aan een ruimte, maar ook warmte
of juist een vleug koelte. Bovendien
vormen ze een bron van licht doordat ze het licht reﬂecteren.’ Kortom,
spiegels kunnen de sfeer van een

‘Je kunt mensen visueel
en emotioneel raken
met een spiegel’

Herleving van de jaren 60
met de Bespoke Transcience
Mirror for Transnatural
door Nicemakers (boven)
en Transcience Mirrors van
David Derksen en Lex Pott.

ruimte sterk beïnvloeden.
De Transcience Mirrors van
David Derksen en Lex Pott, die
onder meer de kamers van het Amsterdamse hotel The Hoxton sieren,
zijn daarvan een goed voorbeeld.
De ontwerpers experimenteerden
met het natuurlijke oxidatieproces
van spiegels, waardoor de randen
na verloop van tijd bruinig worden.
Ze ontwierpen een serie spiegels
met de verschillende kleuren die
tijdens het oxidatieproces tevoorschijn komen. Van zilver en heel
lichtbruin naar donkerbruin. Met
behulp van zwavel versnelden ze
het proces, om verschillende kleurtonen te verkrijgen. Het resulteerde
in spiegels waarin goud- en bruintinten samenkomen met paars
en blauw. Een combinatie die de

jaren zestig op stijlvolle wijze doet
herleven, en waarin je er bovendien
beter uitziet dan in een normale
spiegel. Want, laten we wel wezen,
het blijven spiegels – je kíjkt erin.
Daardoor dringt de vraag zich
op: waarom willen ontwerpers dat
we ons omringen met spiegels?
Hebben we daar misschien zelf om
gevraagd, met onze constante ‘self
exposure’ op sociale media? Het
Litouwse ontwerpbureau Heima
kwam er rond voor uit te wachten
op het moment dat Beyoncé een
selﬁe neemt in zijn Mudu, een
volumineuze spiegel op pootjes,
bedoeld om vrijstaand in de ruimte
te zetten.
Bowers Gianella gelooft dat de
fascinatie voor ons spiegelbeeld
er altijd al was. ‘Naar jezelf kijken

heeft iets diepzinnigs’, vindt hij.
‘Daardoor heeft een spiegel als vanzelf een magische kwaliteit, zelfs
als het een eenvoudige rechthoek
is.’ Door de jaren heen hebben
mensen altijd mystieke kwaliteiten toegedicht aan spiegels, stelt
Gianella vast: ‘Dat ontwerpers zich
er nu op storten, komt doordat het
redelijk onontgonnen terrein is.
Voor een ontwerper niets heerlijkers dan dat.’
Van Studio Bower kunnen we
de komende tijd nog meer ‘optical
mindfucks’, zoals ze hun spiegelontwerpen zelf noemen, verwachten. En ook Sabine Marcelis is
reeds begonnen aan haar volgende
spiegelproject. De wedstrijd – wie
maakt de mooiste – is voorlopig
nog niet beslecht. o

‘Naar jezelf kijken heeft iets
diepzinnigs. Spiegels hebben als
vanzelf een magische kwaliteit’
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