INTERVIEWS

Door
corona
gered
Musea sloten hun deuren,
klanten trokken hun
orders terug en beurzen,
zoals de belangrijke Salone
del Mobile in Milaan,
werden afgeblazen. Toch
kwamen deze ontwerpers
tot grote hoogten. ‘Het was
een hopeloos jaar en toch
ook weer niet.’
Door Elsbeth Grievink
Fotograﬁe: Martin
Dijkstra

Piet Hein Eek
opende in
coronatijd een
hotel en maakte
een nieuwe
Crisiscollectie.
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Ondanks corona breidde Piet Hein Eek (53) zijn
imperium op Strijp R in Eindhoven uit met een
kapperscontainer en een eigen hotel, opende hij
een expositie, knapte hij zijn restaurant op en
bracht hij zijn Crisiscollectie uit in ‘coronaroze’.

‘D

e hotelbranche
ligt compleet
op zijn gat en
wij openen een
hotel. Daar
komt het op neer ja, haha. Ach, ons
pand (10.000 vierkante meter aan
fabriekshalruimte op Strijp R, een
voormalig industrieterrein van
Philips in Eindhoven, red.) kochten
we in 2009, precies op het moment
dat de banken aan het overheids
infuus gingen. Je denkt dan: zoiets
maak je maar één keer in je leven
mee. Maar nee, hoor.’
‘Gelukkig was de ﬁnanciering
van het hotel rond voor corona
kwam. De bouw was al gestart, en
ging tijdens de lockdown vrolijk
door. Dat bracht hier veel posi
tieve energie. Creëren is sowieso
de beste remedie als het even
moeilijk of vervelend is. Als je iets
maakt, en het is klaar, dan word
je daar gelukkig van. Het hotel dat
wij hier bouwen, wordt precies
zoals ik vind dat een hotel moet
zijn. De kleuren, de materialen, de
bedden, de ruimte, het licht: alles
is natuurlijk en logisch en warm.

Het krijgt dertien kamers. Nee, ik
heb geen idee of er straks genoeg
hotelgasten zullen komen, dat is
afwachten.’
‘Ook hebben we de Crisiscollec
tie opnieuw uitgebracht. Dat is
een collectie meubels die ik vlak
na 9/11 lanceerde, speciaal voor al
die mensen die zaten te mopperen
dat ze nog maar zo weinig geld
hadden, terwijl ze stiekem nog
steeds superrijk waren. Ik dacht:
ik ga ze op hun wenken bedie
nen. Ik maakte stoelen en tafels
van plaatmateriaal, waarvan de
onderdelen zó uit de computerge
stuurde freesmachine komen rol
len, en die onderdelen gaf ik aan
de klant mee in een zak: hier, zet
zelf maar in elkaar. Dat was geen
succes. Maar in elkaar gezet én ge
spoten deden de meubels het wel
goed. Dus toen de volgende crisis
zich aandiende, in 2009, heb ik de
collectie uitgebreid. En nu weer.
Dit keer heb ik de meubelstukken
roze gespoten. Coronaroze noem
ik het. Expres een optimistische
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‘Creëren is de beste remedie
als het even moeilijk is’
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Floris Wubben (37) bouwde tijdens de lockdown
de machine af die hem al zeven jaar in zijn studio
stond aan te staren. Nu kan hij zogeheten extrusies
maken van grote volumes klei.

‘D

Floris Wubben, hier
met hond Nacho,
had nu eindelijk
tijd om zijn derde
persmachine, ‘een
hoofdpijndossier’,
te bouwen.
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e vazen en
sokkels die ik
maak van klei
en keramiek
komen tot
stand met twee machines die ik
zelf gebouwd heb. Die machines
drukken de klei door een proﬁel
dat kan draaien, waardoor interessante vormen ontstaan. Zeven jaar
geleden ben ik begonnen met het
bouwen van een derde, vierenhalf
meter hoge machine. Het leek me
gaaf om heel grote volumes te kunnen persen.’
‘Nou denk ik altijd dat ik alles
zelf kan, dus ben ik op een dag
gewoon begonnen met bouwen. Ik
had er wel iemand bijgehaald, een
metaalbewerker die alles wist van
metaalconstructies, maar niet van
de werking van klei. We bouwden
een gigantische machine, waar ik
heel veel tijd en geld in stopte, die
uiteindelijk niks kon. Al snel werd
het een hoofdpijndossier. Van alles
hebben we geprobeerd: de machine op z'n kop bouwen en met
luchtdruk omhoog persen, overleggen met een ingenieursbureau,

de halve machine weer afbreken,
nieuwe onderdelen bestellen, daar
wéken op wachten en dan weer
opnieuw bouwen.’
‘Allemaal zonder resultaat.
Soms kreeg ik een ingeving en
ondernam ik weer eens een poging
het ding toch werkend te krijgen.
Maar op een gegeven moment
was ik er helemaal klaar mee. De
machine stond in de studio, en er
mocht niet over gepraat worden.
Als iemand er alleen al naar wees,
kreeg-ie een uitbrander. Maarten,
mijn vaste medewerker, kaartte
eens voorzichtig aan dat dat ding
in de weg stond. Misschien zou de
ijzerboer er nog wat voor geven? Ik
wilde er niks over horen.’
‘Toen de coronacrisis uitbrak,
had dat een immense impact
op onze klanten. Onze objecten
worden al jaren in ﬂinke hoeveelheden afgenomen door grote modehuizen als Isabel Marant, Chloé
en MaxMara. Die branche werd
keihard geraakt. Orders van soms
honderden vazen werden met
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‘Met het afmaken van de
machine werd het een topjaar’
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Twintig jaar lang vormde Nynke Tynagel (43) met
Job Smeets het succesvolle Studio Job. Eind 2019
besloot ze solo verder te gaan, en in maart 2020
startte ze vol goede moed haar eigen studio.

‘J

ob en ik waren Studio
Job twintig jaar geleden
begonnen als geliefden,
die samen een verhaal
te vertellen hadden.
Vorig jaar begon ik steeds sterker
te voelen dat dat verhaal uitverteld
was. De liefde tussen ons was over,
privé leefden we al een paar jaar
gescheiden. We hebben het als
creatieve partners nog een poos
volgehouden, maar ik merkte: chemie kun je niet faken. Bovendien
groeide bij mij de behoefte om mijn
eigen stem te laten horen. Door
de jaren waren Job en ik bijna één
geworden, ik had weleens zin om
mijn eigen pad te gaan bewandelen. Het afscheid was natuurlijk wel
emotioneel, na twintig jaar. Maar ik
vond het vooral leuk en spannend.’
‘Ik had geen idee wat voor jaar
ons boven het hoofd hing. Niemand, natuurlijk. Toen ik de deur
van Studio Job deﬁnitief achter me
gesloten had, startte ik in maart
2020 vol goede moed mijn eigen
studio: Studio Nynke Tynagel. Natuurlijk vroeg ik me wel af: komt er
nog wat uit mijn pen, als ik solo ga?

Zit er iemand op mij te wachten?
En toen kwam corona.’
‘Doodstil was het in Amsterdam.
Het enige wat ik hoorde, terwijl ik
achter mijn bureau in mijn lege
studio zat, waren ambulances die
hier de hoek om gingen naar het
OLVG-ziekenhuis. Een macabere
sfeer. Tegelijkertijd daalde er, doordat de hele wereld op pauze stond,
een grote rust over me heen. Ik voelde me bevrijd van druk. De telefoon
ging niet, niemand wilde iets van
me en de agenda was leeg. Ik kon
doen wat ik altijd het allerliefste
heb gedaan: lekker tekenen. Van
’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.
Het gevoel dat ik opdrachten moest
binnenhalen, moest inspelen op de
markt, verdween. Er was namelijk
geen markt. Mijn grote geluk was
natuurlijk dat ik een buffer heb,
die me de vrijheid gaf in alle rust te
onderzoeken welke koers ik wil varen met mijn studio. Ik ging volop
nieuw, autonoom werk maken.
Eind mei, toen corona in Nederland zijn piek bereikte, verstuurde
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‘Ik had weleens zin om mijn
eigen pad te gaan bewandelen’
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In mei verstuurde
Nynke Tynagel een
bericht aan relaties
dat ze voor zichzelf is
begonnen. Nu doet ze
wat ze het allerliefste
doet: lekker tekenen.
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kleur. Want, mensen, laten
we vooral niet te paniekerig doen en vooral de moed erin
houden: het houdt heus wel een
keer op.’

Afhaalmaaltijden

‘Ons restaurant moest dicht
tijdens de lockdown, wat ons
de gelegenheid gaf het eens een
ﬂinke opknapbeurt te geven. De
jongens en meisjes die normaal
in de keuken staan, hebben met
zijn allen het cement van de vloer
staan bikken en de muren staan
verven. Onze friettent mocht wel
open. We hebben die een beetje
geüpgraded en er afhaalmaaltijden verkocht, en nu loopt-ie beter
dan ooit tevoren.’
‘Verder waren we al een tijdje
bezig met het plan een kapperszaakje op ons terrein te vestigen,
dat leek ons wel een leuke toevoeging. En ook dat kreeg paradoxaal
genoeg tijdens de lockdown vorm.
Toen de kappers weer aan het
werk mochten, openden wij onze
kapperscontainer. Ondertussen
openden we met beeldend kunstenaar Marc Mulders, een goede
vriend van mij, een expositie met
werk van jong kunstenaarstalent.

Dat mes sneed aan twee kanten:
we wilden jong talent een platform
geven in een tijd waarin zij het
zonder beurzen moeten stellen,
en het publiek zat te snakken naar
een leuk cultureel uitstapje. Die
tentoonstelling, die tot en met 4
oktober te zien was, is deze zomer
heel goed bezocht. En zo was het
afgelopen jaar een hopeloos jaar
en toch ook weer helemaal niet.’
‘De werklieden en de machines
in onze fabriek hebben al die
maanden gewoon doorgedraaid.
Hier speelde corona ons juist in de
kaart: we hebben al een tijdlang
problemen met onze productie,
door alle steunmaatregelen werd
een aantal afbetalingen op onze
leningen opgeschort. “Zonder
corona hadden we het niet overleefd”, roep ik hier weleens voor
de grap.’

het is nu of nooit. Ik had twee
goede medewerkers rondlopen
met verstand van perstechniek,
met hen durfde ik het aan nog
één poging te wagen. Drie keer is
scheepsrecht, zoiets.’
‘Samen maakten we een plan,
dat best gewaagd was en niet ongevaarlijk. Als het niet lukte, zou
ik het hele ding met de ijzerboer
meegeven. Met kloppend hart
hebben we de bovenkant van de
machine afgezaagd en op een matras omlaag laten ﬂikkeren. Een
doodenge onderneming, maar nodig om de bestaande cilinder, die
9,5 ton kon persen, te vervangen
door drie cilinders, met samen
een perskracht van 64 ton. En dat
bleek cruciaal. Toen we een eerste
test deden, leverde dat weliswaar
geen fatsoenlijke vorm op, maar
de klei kwam er wél als één geheel
uit, en dat was superbelangrijk.
Inmiddels kan ik eindelijk zeggen
dat de machine zijn werk doet. We
moeten de werking nog perfectioneren, maar ik kan nu gigantische
extrusies maken, waardoor een
wereld aan nieuwe mogelijkheden
voor me open is gegaan.’

Doodskist
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één telefoontje gecanceld.
Dat bracht eerlijk gezegd
ademruimte bij ons op de studio:
de laatste jaren is het belachelijk
druk geweest, nu konden we het
eindelijk iets rustiger aan doen.
Dat was het moment waarop ik
ook weer eens naar dat enorme gevaarte in de studio keek en dacht:

‘Minder leuk was dat ik door
corona een streep moest zetten
door mijn plannen om te verhuizen naar een groot bedrijfspand in
Haarlem. Ik dacht: dat moeten we
nu maar even niet doen. Irritant,
want als ondernemer wil je door.
Maar soms moet je geduld hebben. Hoewel het werk uit de modewereld achterbleef, was de samenwerking met mijn galeries dit jaar
beter dan ooit. In combinatie met
het afmaken van de machine kijk
ik terug op een topjaar. Het project
is een nagel aan mijn doodskist,
maar wel een waar ik hartstikke
trots op ben.’

‘Zonder corona hadden we het niet
overleefd, roep ik hier weleens voor de grap’
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ik een persbericht, waarin ik
mijn nieuwe bedrijf, Studio
Nynke Tynagel, bekendmaakte aan
de buitenwereld.’

Behang en tequilamerk

‘Inmiddels werk ik aan verschillende opdrachten. Van het ontwerpen
van een behang- en vloerkledencollectie, wat natuurlijk in
het verlengde ligt van het werk
waarvan mensen me kennen, tot
nieuw terrein, zoals de complete
branding van een nieuw tequilamerk en een serie gelimiteerde art
prints. De komende tijd wil ik de
zwarte omranding, die je in bijna al
mijn werk terugziet, gaan verﬁjnen
en doorontwikkelen.’
‘Het afgelopen halfjaar is voor
mij een zegen geweest. Ik zit lekkerder in mijn vel dan ik in jaren
gezeten heb. Best bijzonder, als je
over de omstandigheden nadenkt.
Ironisch genoeg was het laatste
project waar ik bij Studio Job aan
gewerkt heb de Summer Disastercollectie voor Hema. Niet wetende
dat 2020 een grote disaster zou
worden, hebben we een collectie
ontworpen van zomerse artikelen
als koeltassen, opblaasballen en
beachballsets met patronen van
alles wat je níét wilt op vakantie:
vliegen, lekkende ijsjes en aangespoelde kwallen. De collectie heeft
het nog verrassend goed gedaan.
Blijkbaar hadden we toch nog
gevoel voor humor.’ q

