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NOORDER
LICHT
De Nederlandse
lichtkunstenares Sabine
Marcelis verovert met haar
betoverende sculpturen,
installaties en objecten de
wereld. Elsbeth Grievink
zocht haar op.
fotografie Anne Timmer
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H
Marcelis is uitgesproken
in haar kleur- en
materiaalkeuze. De
beste ontwerpen komen
tot stand als ze in haar
studio gewoon wat gaat
zitten fröbelen

et was moeilijk om in Milaan rond te lopen en níet van
Sabine Marcelis te horen of zien. Ze exposeerde haar
werk tijdens de meubelbeurs op maar liefst negen
verschillende locaties, en haar naam was overal. Sabine
Marcelis, die jonge ontwerper uit Nederland met die
luminiscerende glas- en neonobjecten, die zich lastig
laten fotograferen, maar je op slag betoveren. Zoals de
Candy Cubes, van giethars in zoete kleuren. Zó gepolijst,
dat ze doorschijnend lijken. Big Round, een veelkleurige
toverspiegel voor aan de wand. De Voie Lights, met hun
ronde neons die andere materialen laten stralen. Of lamp
Filter, die zijn verborgen krachten onthult zodra je het
licht aanswitcht. Díe Sabine Marcelis.
Dat het zo hard met haar zou gaan, had de ontwerper zelf
ook niet gedacht. Vorig jaar maakte ze deel uit van Project
Rotterdam, waarmee Museum Boijmans van Beuningen
traditiegetrouw een nieuwe generatie Rotterdamse kunstenaars presenteert. ‘Die tentoonstelling was een milestone,’ vertelt Marcelis. ‘Net als Design Miami, waar mijn
Dawn Lights supergoed ontvangen werden. Daarna kwam
alles in een stroomversnelling. Ik werkte samen met
OMA (het architectenbureau van Rem Koolhaas dat het
Berlijnse warenhuis KaDeWe ontwierp waarvoor
Marcelis een fonkelende entree creëerde met spiegels en
lichtstrips, EG), fashion brands wilden mijn werk kopen,

ik kreeg veel publiciteit. Het was een superleuk jaar, maar
ook eentje waarin ik last had van growing pains. De studio
werd groter, er kwamen mensen bij, ik moest dingen uit
handen geven. Dat was even wennen.’

ALLICHT

Marcelis werd in 1985 geboren in Nederland, in Alkmaar,
maar verhuisde op haar tiende naar Nieuw-Zeeland, wat
de hoeveelheid Engelse woorden in haar onberispelijke
Nederlands verklaart. Jarenlang was snowboarden alles
waar ze van kon dromen, tot ze op haar eenentwintigste
besloot dat er toch maar eens gestudeerd moest worden.
Ze begon met Industrial Design in Wellington, waar ze
merkte hoe technisch onderlegd ze was. Met dank aan
haar vader, die engineer is en zijn dochter al op jonge
leeftijd uitlegde hoe dingen in elkaar zitten.
Na twee jaar was ze toe aan een andere omgeving: ‘Ik heb
nul concentration span. Daarom werk ik ook aan zo veel
verschillende projecten tegelijk. En doe ik alles door
elkaar heen.’ Dat het Eindhoven werd, lag voor de hand.
Design Academy Eindhoven is bekend, en met haar
Nederlandse paspoort en achtergrond was de overstap
geen enkel probleem.
Na haar afstuderen in 2011 richtte ze haar eigen studio op
in Rotterdam. Studio Sabine Marcelis. Ze begon te experimenteren met glas en licht en de optische effecten die je
ermee kunt creëren. Toen ze in 2014 voor het eerst met
neon werkte, maakte dat een bron van creativiteit los.
‘Neon is meer dan licht alleen, het is echt een object. Het
feit dat het een gas is, geeft het bovendien een soort magic
waarvan ik hou.’

LICHT WERK

‘ALS IK IETS TE PAKKEN
HEB WAT INTERESSANT
IS, GA IK DAAROP DOOR.
VORM EN FUNCTIE
KOMEN PAS HELEMAAL
AAN HET EIND OM DE
HOEK KIJKEN’

Marcelis is niet de soort ontwerper die een plan heeft en
dan aan de slag gaat. Het is andersom. ‘Ik sla aan het
experimenteren met een materiaal en als ik iets te pakken
heb wat interessant is, ga ik daarop door. Vorm en functie
komen pas helemaal aan het eind om de hoek kijken. Tot
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die tijd ben ik vooral op zoek naar schoonheid en hoe ik
die het best kan showcasen.’
De ene keer komt ze uit bij een functioneel interieurobject, de andere keer mondt haar geëxperimenteer uit in
een sculptuur met architecturale trekken. Ze houdt ervan
te spelen met schaal. Dat ze zich die vrijheid gunt, betekent niet dat ze alleen maar vrij werk maakt. Dat doet ze
óók, maar ze heeft het allebei nodig. De opdrachten, de
kaders, én het grenzeloze. De modewereld heeft Marcelis
dankbaar omarmd. Ze werkt voor winkels als Repossi in
Parijs en ook modelabels als Isabel Marant en cosmeticamerk Aesop behoren tot de klantenkring. Voor die laatste
ontwikkelde ze, speciaal voor de Salone del Mobile in
Milaan, een installatie, waarin, naast neonlicht, water en
luchtbellen een hoofdrol speelden. ‘Dat soort site specific
projecten vind ik erg fijn, daar kan ik alles in kwijt.’

L I C H TJA A R

Aan de wanden van
Marcelis’ studio in de
Rotterdamse havens
hangen neons en spiegels
in alle vormen en maten.
In de stellingkasten bewaart ze proefjes, samples
en mini candy cubes

Na Milaan had Marcelis een paar dagen om orde op zaken
te stellen in haar werkruimte, een oud opslaggebouw in
de Merwe-Vierhaven van Rotterdam, waar ook de productie plaatsvindt. Morgen vertrekt ze naar haar galerie
in Parijs, Bensimon. Meteen daarna vliegt ze door naar
New York, waar ze haar eerste stoel tentoonstelt in een
groepsexpositie in Chamber Gallery. Daarna staan
Cannes en Barcelona op de agenda. En tussendoor moet
er nog verhuisd worden – Marcelis heeft met haar
geliefde een appartement gekocht in Rotterdam-West.
Nee, op adem komen is er even niet bij.
En dat terwijl de beste ontwerpen tot stand komen als ze
gewoon wat gaat zitten fröbelen in haar studio. Marcelis
pakt een proefje uit de kast achter zich: ‘Kijk, als ik deze
glasplaatjes gedeeltelijk lamineer met metaal, en ik laat
het uitsteken en buig het een beetje, ontstaat een nieuwe
vorm. Dit wordt wel iets, denk ik…’
Tijd om Sabine Marcelis even met rust te laten. En uit te
kijken naar Milaan 2018.

‘NEON IS MEER DAN LICHT ALLEEN, HET IS
ECHT EEN OBJECT. HET FEIT DAT HET EEN
GAS IS, GEEFT HET BOVENDIEN EEN SOORT
MAGIE WAARVAN IK HOU’
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