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Commonplace Studio
verzorgde de presentatie
van de Copper Collection
van Aldo Bakker en
noemde die Copper
Connection.

design

Weven, leerlooien, tin gieten. Oude ambachten blijven een bron
van inspiratie voor hedendaagse ontwerpers. Wat kunnen we
van de nieuwste generatie verwachten? Door Elsbeth Grievink
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series uit de jubilerende collectie selecteerde.
De tentoonstelling had een keurig overzicht
kunnen worden, als curator Jules van den Langenberg (ooit een leerling van Thomas Eyck en
door Eyck zelf naar voren geschoven) niet had
bedacht het werk in een nieuwe context te plaatsen. Geheel in de stijl van Eyck gaf hij het woord
aan de nieuwe generatie. Hij selecteerde tien
jonge ontwerpers, kunstenaars en architecten,
waarvan sommige nog maar net afgestudeerd,
en wees ieder van hen een serie uit de t.e.-collectie toe om op te reflecteren. Het resultaat is nu te
zien in het museum: de presentaties geven een
voorzichtig maar prikkelend doorkijkje naar de
toekomst en vormen samen een frisse blik op
traditioneel vakmanschap.

Hang naar tactiliteit

Commonplace Studio, van Simon de Bakker
(1979) en Jon Stam (1984), mocht zich over de
Copper Collection van Aldo Bakker buigen. Niet
geheel onverwacht besloten ze te werken met koper, en namen de eigenschap van ideale warmtegeleider als uitgangspunt. In het Zuiderzeemuseum presenteren ze een digitale klok, waarvan
de cijfers door warmte worden geproduceerd.
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ranjerood en zacht glanzend. Ouderwets en tegelijk futuristisch. Ziehier
de Copper Collection
van Aldo Bakker voor
Thomas Eyck. De koperen tafelstukken – een
gieter, een sojaschenker,
kandelaars, een mengkom en een steelpan – zijn
naadloos met dank aan elektrolyse. Dat geeft ze
iets buitenaards, maar door het koper hebben
ze ook iets nostalgisch. Een prachtvoorbeeld
van wat de versmelting van oude ambachten en
nieuwe technieken kan opleveren.
Nederlandse ontwerpers hebben zich het
afgelopen decennium op de oude ambachten
gestort en dat leverde veel moois op. De Knotted
Chair die Marcel Wanders in samenwerking
met de TU Delft ontwikkelde, bijvoorbeeld. Of
de Colour Plaids van Scholten en Baijings, die
geproduceerd worden op computergestuurde
weefmachines van de traditionele weverij De
Ploeg. En wat te denken van de Flax Chair van
Christien Meindertsma, waaraan jarenlang
materiaalonderzoek voorafging en waar de ontwerper zelfs een vlasboerderij voor aanschafte.
In de collectie van ‘designuitgever’ Thomas
Eyck vervullen ambachten al tien jaar een glansrol. Tin gieten, leerlooien, vlechten, porselein
schilderen, hout bewerken: het komt allemaal
voorbij in de tentoonstelling ‘10 Years of Thomas Eyck’, waarvoor het Zuiderzeemuseum tien

Buro Belén creëerde ‘Flaxity’,
waarin het werk van Christien
Meindertsma werd gepresenteerd
(links en boven). Onder: mengkom
uit de Copper Collection van Aldo
Bakker.

De tafelstukken zijn naadloos
met dank aan elektrolyse.
Dat geeft ze iets buitenaards
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Meubellijn uit zeeafval

Welke jonge talenten moeten we in de gaten
houden? Van den Langenberg noemt Studio
Swine uit Londen. Het ontwerpduo Azusa Murakami en Alexander Groves loopt voor de troepen
uit als het gaat om nieuwe toepassingen van
bestaand vakmanschap. Ze bouwden een oud
vissersschip om tot een machine, waarmee ze de
kustlijn afschuimden om plastic te verzamelen.
Van dat opgehaalde afval produceerden ze de
Sea Chair, wat nog maar het begin was van een

Studio Swine bouwde een
oud schip om tot een machine,
om plastic te verzamelen
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De nieuwe
lichting
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WasteBasedt B d
Brick-lijn van Tom van Soest.

Studio Swine
Het ontwerpduo
Azusa Murakami
en Alexander Grove
uit Londen produceert meubels van
zeeafval.

Uit de 3D-ceramics-collectie
van Olivier van Herpt.
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Tom van Soest
(ook in de FD Persoonlijk Talentenspecial van 21 jan)
ontwikkelde de
WasteBasedBrick,
een baksteen van
afvalmateriaal.

complete lijn uit zeeafval. Want door samen te
werken met Andrew Friend en met de hulp van
lokale vissers konden ze nog veel meer plastic, dat
in grote hoeveelheden op onze oceanen drijft, opvissen. Friend heeft met dit doel de Solar Extruder
ontwikkeld: een parabolische spiegel die zonlicht
concentreert en zodoende plastic kan laten
smelten. Als je dat plastic vervolgens door een buis
duwt krijg je een soort spuit waarmee je, net als
met een 3D-printer, lagen kunt bouwen. Studio
Swine combineerde deze techniek met traditionele maritieme technieken en schiep op die manier
een serie eigenzinnige interieurobjecten.
Dichter bij huis hebben we de 26-jarige Tom
van Soest, die de WasteBasedBrick uitvond, een
baksteen van afvalmateriaal. Geheel eigenhandig
ontwikkelde hij een blender, waarin hij allerlei
gebruikte materialen tot gruis vermaalt. Van dat
gruis maakt hij nieuwe soorten klei en bakt hij
nieuwe stenen. Doordat hij continu werkt aan
nieuwe recepten, is er inmiddels een volledige
baksteencollectie van gerecyclede materialen.
Sterk aan het concept is dat er veel aandacht
uitgaat naar de esthetiek van de stenen. Door

Olivier van Herpt
bouwde een 3Dkleiprinter waar de
mooiste vazen uit
voortkomen.

Alegria van
der Zande
toegevoegd aan de
stal van Thomas
Eyck met ‘Pressed
Flowers’: bloemen
in leer geperst.

verschillende mengingen te maken, en de stenen
door te snijden, creëert Van Soest stenen met
spannende kleuren en spikkels, waarmee architecten hun gebouwen extra cachet geven.
Nog zo’n uitvinder is de 27-jarige Olivier van
Herpt, die zelf een 3D-kleiprinter bouwde, waarmee hij een compleet nieuwe stap zet in de wereld
van keramiek. Doordat de klei laagje voor laagje
wordt aangebracht, zien zijn objecten er strak uit.
De vazen uit de 3D Woven- en de Sediment-collecties tonen de mogelijkheden van geavanceerde
technologie, maar herinneren tegelijkertijd aan
de dagen van weleer.
En dan is er Alegria van der Zande (1988), die
weliswaar geen machines maakt, maar wel heel
veel verschillende leerlooiers in Brabant bezocht,
om vervolgens haar eigen techniek te ontwikkelen
voor het persen van bloemen en planten in leer.
Het resulteerde in het project ‘Pressed Flowers’.
Thomas Eyck reageerde verrukt toen hij het onder
ogen kreeg, geraakt door zoveel schoonheid. In
april presenteert ze haar werk bij Thomas Eyck in
Milaan. En wie weet, over een jaar of tien, in het
Zuiderzeemuseum. o
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Een verrassend en eigenzinnig ontwerp, dat,
net als Bakkers collectie, paradoxale gevoelens
oproept. Traditie versus hightech.
Ook de andere presentaties en installaties
in de tentoonstelling laten zien dat de inspiratiebron van oude ambachten nog lang niet
is opgedroogd. En dat is logisch: zolang onze
hedendaagse technieken zich ontwikkelen en
onze digitale mogelijkheden zich uitbreiden,
kunnen we de oude ambachten steeds op nieuwe manieren inzetten. Dat maakt nieuwsgierig
naar de toekomst. Wat kunnen we verwachten
van de nieuwste generatie ontwerpers, die nu
van de academies komen? Welke rol zullen de
oude ambachten spelen in hun werk? Jules van
den Langenberg, curator van de tentoonstelling
in het Zuiderzeemuseum, citeert tendensvoorspeller Lidewij Edelkoort: ‘Hoe meer schermen om ons heen, hoe sterker onze hang naar
tactiliteit zal worden.’ Waarmee hij maar wil
zeggen dat het handgemaakte nog lang niet weg
te denken is. ‘Iedere generatie brengt een nieuw
soort denken in’, zegt hij. ‘Op dit moment zijn
we allemaal op zoek naar het post-Fordism (tegengesteld aan de lopendebandproductie, waar
autobouwer Henry Ford de uitvinder van was,
EG). Ontwerpers gaan zelf industriële processen
bedenken om hun ideeën geproduceerd te krijgen. Dat is een tendens die gaat doorzetten.’
Ambacht betekent tijd investeren, zegt Van
den Langenberg. ‘Onze voorouders ontwikkelden ambachten uit noodzaak, nu gebruiken we
ze ter vermaak en om geld te verdienen. Maar
belangrijker nog is dat ambachtelijke vervaardiging een middel is om ons uit te drukken. De
hoeveelheid tijd die we ergens aan besteden
is een indicatie van de prioriteit die we eraan
geven.’

‘Pressed Flowers’,
door Alegria
van der Zande.

10 jaar
Thomas Eyck

De Sea Chair van Studio
Swine is ontwikkeld uit
zeeafval.

Thomas Eyck (Heerlen,
1964) is uitgever van
vormgeving. Al tien jaar
stimuleert hij een nieuwe
generatie ontwerpers om in
samenwerking met lokale,
ambachtelijke bedrijven
actuele gebruiks- en kunstvoorwerpen te maken. Met
de tentoonstelling ‘10 Years
of Thomas Eyck’ eert het
museum zijn visie en werkwijze. De tentoonstelling
is te zien tot en met 14 mei
2017. zuiderzeemuseum.nl

