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DE
TOEKOMST

VAN HET
AMBACHT
Weven, leerlooien, tingieten.Oudeambachtenblijveneenbron
van inspiratie voorhedendaagseontwerpers.Wat kunnenwe
vandenieuwstegeneratie verwachten?DoorElsbethGrievink

O
ranjeroodenzacht glan-
zend.Ouderwets en tege-
lijk futuristisch. Ziehier
deCopperCollection
vanAldoBakker voor
ThomasEyck.Dekope-
ren tafelstukken–een
gieter, een sojaschenker,

kandelaars, eenmengkomeneensteelpan– zijn
naadloosmetdankaanelektrolyse.Dat geeft ze
iets buitenaards,maardoorhet koperhebben
zeook ietsnostalgisch. Eenprachtvoorbeeld
vanwatde versmelting vanoudeambachtenen
nieuwe techniekenkanopleveren.
Nederlandseontwerpershebbenzichhet

afgelopendecenniumopdeoudeambachten
gestort endat leverde veelmoois op.DeKnotted
Chair dieMarcelWanders in samenwerking
metdeTUDelft ontwikkelde, bijvoorbeeld.Of
deColourPlaids vanScholtenenBaijings, die
geproduceerdwordenopcomputergestuurde
weefmachines vande traditioneleweverijDe
Ploeg. Enwat tedenkenvandeFlaxChair van
ChristienMeindertsma,waaraan jarenlang
materiaalonderzoek voorafging enwaardeont-
werper zelfs een vlasboerderij voor aanschafte.
Inde collectie van ‘designuitgever’ Thomas

Eyck vervullenambachtenal tien jaar eenglans-
rol. Tingieten, leerlooien, vlechten, porselein
schilderen, houtbewerken:het komtallemaal
voorbij inde tentoonstelling ‘10Years ofTho-
masEyck’,waarvoorhet Zuiderzeemuseumtien

seriesuit de jubilerende collectie selecteerde.
De tentoonstellinghadeenkeurig overzicht

kunnenworden, als curator Jules vandenLan-
genberg (ooit een leerling vanThomasEycken
doorEyck zelf naar vorengeschoven)niet had
bedachthetwerk in eennieuwecontext teplaat-
sen.Geheel inde stijl vanEyckgafhij hetwoord
aandenieuwegeneratie.Hij selecteerde tien
jongeontwerpers, kunstenaars enarchitecten,
waarvan sommigenogmaarnet afgestudeerd,
enwees ieder vanheneenserieuit de t.e.-collec-
tie toeomop te reflecteren.Het resultaat is nu te
zien inhetmuseum:depresentaties geveneen
voorzichtigmaarprikkelenddoorkijkjenaarde
toekomst en vormensameneen frisseblik op
traditioneel vakmanschap.

Hangnaar tactiliteit
CommonplaceStudio, vanSimondeBakker
(1979) en JonStam (1984),mocht zichoverde
CopperCollection vanAldoBakkerbuigen.Niet
geheel onverwachtbesloten ze tewerkenmetko-
per, ennamendeeigenschap van idealewarmte-
geleider als uitgangspunt. Inhet Zuiderzeemu-
seumpresenteren ze eendigitale klok,waarvan
de cijfersdoorwarmtewordengeproduceerd.

De tafelstukkenzijnnaadloos
metdankaanelektrolyse.
Dat geeft ze iets buitenaards
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designCommonplaceStudio
verzorgdedepresentatie
vandeCopperCollection
vanAldoBakker en
noemdedieCopper
Connection.

BuroBelén creëerde ‘Flaxity’,
waarinhetwerk vanChristien
Meindertsmawerdgepresenteerd
(links enboven).Onder:mengkom
uit deCopperCollection vanAldo
Bakker.
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Denieuwe
lichting

StudioSwine
Hetontwerpduo
AzusaMurakami
enAlexanderGrove
uitLondenprodu-
ceertmeubelsvan

zeeafval.

TomvanSoest
(ook indeFDPer-
soonlijkTalenten-
special van21 jan)
ontwikkeldede

WasteBasedBrick,
eenbaksteenvan
afvalmateriaal.

Olivier vanHerpt
bouwdeeen3D-

kleiprinterwaarde
mooistevazenuit
voortkomen.

Alegriavan
derZande

toegevoegdaande
stal vanThomas
Eyckmet ‘Pressed
Flowers’: bloemen
in leergeperst.

Eenverrassendeneigenzinnigontwerp, dat,
net alsBakkers collectie, paradoxale gevoelens
oproept. Traditie versushightech.
Ookdeanderepresentaties en installaties

inde tentoonstelling laten ziendatde inspi-
ratiebron vanoudeambachtennog langniet
is opgedroogd.Endat is logisch: zolangonze
hedendaagse technieken zichontwikkelenen
onzedigitalemogelijkhedenzichuitbreiden,
kunnenwedeoudeambachten steedsopnieu-
wemanieren inzetten.Datmaaktnieuwsgierig
naarde toekomst.Wat kunnenwe verwachten
vandenieuwste generatie ontwerpers, dienu
vandeacademieskomen?Welke rol zullende
oudeambachten spelen inhunwerk? Jules van
denLangenberg, curator vande tentoonstelling
inhet Zuiderzeemuseum, citeert tendensvoor-
speller Lidewij Edelkoort: ‘Hoemeer scher-
menomonsheen,hoe sterker onzehangnaar
tactiliteit zalworden.’Waarmeehijmaarwil
zeggendathethandgemaaktenog langnietweg
tedenken is. ‘Iedere generatiebrengt eennieuw
soort denken in’, zegthij. ‘Opditmoment zijn
weallemaal op zoeknaarhetpost-Fordism (te-
gengesteld aande lopendebandproductie,waar
autobouwerHenryForddeuitvinder vanwas,
EG).Ontwerpers gaan zelf industriëleprocessen
bedenkenomhun ideeëngeproduceerd tekrij-
gen.Dat is een tendensdie gaat doorzetten.’
Ambachtbetekent tijd investeren, zegtVan

denLangenberg. ‘Onze voorouders ontwikkel-
denambachtenuit noodzaak, nugebruikenwe
ze ter vermaakenomgeld te verdienen.Maar
belangrijkernog isdat ambachtelijke vervaar-
diging eenmiddel is omonsuit tedrukken.De
hoeveelheid tijddieweergensaanbesteden
is een indicatie vandeprioriteit dieweeraan
geven.’

Meubellijnuit zeeafval
Welke jonge talentenmoetenwe indegaten
houden?VandenLangenbergnoemtStudio
Swineuit Londen.Het ontwerpduoAzusaMura-
kami enAlexanderGroves loopt voorde troepen
uit alshet gaat omnieuwe toepassingen van
bestaand vakmanschap. Zebouwdeneenoud
vissersschipomtot eenmachine,waarmee zede
kustlijn afschuimdenomplastic te verzamelen.
Vandat opgehaalde afval produceerdenzede
SeaChair,watnogmaarhetbeginwas vaneen

StudioSwinebouwdeeen
oudschipomtot eenmachine,
omplastic te verzamelen

‘PressedFlowers’,
doorAlegria
vanderZande.

complete lijnuitzeeafval.Wantdoorsamente
werkenmetAndrewFriendenmetdehulpvan
lokalevisserskondenzenogveelmeerplastic,dat
ingrotehoeveelhedenoponzeoceanendrijft,op-
vissen.FriendheeftmetditdoeldeSolarExtruder
ontwikkeld:eenparabolischespiegeldiezonlicht
concentreertenzodoendeplastickanlaten
smelten.Als jedatplasticvervolgensdooreenbuis
duwtkrijg jeeensoortspuitwaarmeeje,netals
meteen3D-printer, lagenkuntbouwen.Studio
Swinecombineerdedezetechniekmettraditione-
lemaritiemetechniekenenschiepopdiemanier
eenserieeigenzinnige interieurobjecten.
Dichterbijhuishebbenwede26-jarigeTom

vanSoest,diedeWasteBasedBrickuitvond,een
baksteenvanafvalmateriaal.Geheeleigenhandig
ontwikkeldehijeenblender,waarinhijallerlei
gebruiktematerialentotgruisvermaalt.Vandat
gruismaakthijnieuwesoortenkleienbakthij
nieuwestenen.Doordathijcontinuwerktaan
nieuwerecepten, iser inmiddelseenvolledige
baksteencollectievangerecycledematerialen.
Sterkaanhetconcept isdaterveelaandacht
uitgaatnaardeesthetiekvandestenen.Door

10jaar
ThomasEyck
ThomasEyck (Heerlen,
1964) is uitgever van
vormgeving. Al tien jaar
stimuleert hij eennieuwe
generatie ontwerpers om in
samenwerkingmet lokale,
ambachtelijke bedrijven
actuele gebruiks- en kunst-
voorwerpen temaken.Met
de tentoonstelling ‘10 Years
of Thomas Eyck’ eert het
museumzijn visie enwerk-
wijze. De tentoonstelling
is te zien tot enmet 14mei
2017. zuiderzeemuseum.nl

verschillendemengingentemaken,endestenen
doortesnijden,creëertVanSoeststenenmet
spannendekleurenenspikkels,waarmeearchi-
tectenhungebouwenextracachetgeven.
Nogzo’nuitvinder isde27-jarigeOliviervan

Herpt,diezelfeen3D-kleiprinterbouwde,waar-
meehijeencompleetnieuwestapzet indewereld
vankeramiek.Doordatdeklei laagjevoor laagje
wordtaangebracht, zienzijnobjectenerstrakuit.
Devazenuitde3DWoven-endeSediment-collec-
ties tonendemogelijkhedenvangeavanceerde
technologie,maarherinnerentegelijkertijdaan
dedagenvanweleer.
EndaniserAlegriavanderZande(1988),die

weliswaargeenmachinesmaakt,maarwelheel
veelverschillendeleerlooiers inBrabantbezocht,
omvervolgenshaareigentechniekteontwikkelen
voorhetpersenvanbloemenenplanteninleer.
Hetresulteerde inhetproject ‘PressedFlowers’.
ThomasEyckreageerdeverrukt toenhijhetonder
ogenkreeg,geraaktdoorzoveelschoonheid. In
aprilpresenteertzehaarwerkbijThomasEyckin
Milaan.Enwieweet,overeenjaarof tien, inhet
Zuiderzeemuseum.o

Uitde3D-ceramics-collectie
vanOlivier vanHerpt.

Baksteenuit deWasteBased-
Brick-lijn vanTomvanSoest.

DeSeaChair vanStudio
Swine is ontwikkelduit
zeeafval.
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