INTERVIEW

‘Wij zijn
kunstenaars,
geen designers’

Het ging al lekker met Studio Drift. Maar sinds hun tentoonstelling
in het Stedelijk Museum Amsterdam ligt de wereld écht aan de voeten
van Lonneke Gordijn en Ralph Nauta. Het kunstenaarsduo over hun
start in Eindhoven en het bizarre jaar dat achter hen ligt: ‘Na de
droneperformance boven het IJ stroomden de opdrachten binnen.’
Door Elsbeth Grievink · Fotografie: Martin Dijkstra
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Ralph Nauta en
Lonneke Gordijn
waren eerst een stel
en zijn nu zakelijk
partners.
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W

ie deze en
volgende
week zondag om
13.00 uur
het Van
Abbemuseum bezoekt, komt een
bewegende installatie tegen van
massieve, smurfblauwe, plastic
blokjes. Het is een installatie die
groeit doordat er continu nieuwe
blokjes worden toegevoegd. De
smurfblauwe kleur komt bekend
voor, maar waarvan? Het bijschrift
brengt verlossing. Elk blokje blijkt
opgebouwd uit één samengeperste plastic tas van Albert Heijn.
En telkens wanneer er in een van
de twintig Albert Heijn-filialen in
Eindhoven een plastic tas over de
toonbank gaat, wordt er een blokje
toegevoegd aan de installatie,
waardoor deze groeit en groeit.
Deze techperformance is
onderdeel van Materialism, een
onderzoeksproject waarin Studio
Drift alledaagse gebruiksproducten als een iPhone en een Gazellefiets ontleedt, de grondstoffen
terugbrengt in geometrische
blokjes en daar kleurrijke stillevens van bouwt. Doel hiervan is
ons weer te verbinden met de spullen die we gebruiken en waarvan
we vaak geen idee hebben waaruit
ze eigenlijk bestaan. De blauwe
blokjesperformance doet precies
dat: ons bewust maken van de hoeveelheid plastic die we met zijn allen meeslepen als we de dagelijkse
boodschappen in huis halen.
Studio Drift toont de performance voor het eerst tijdens de
Dutch Design Week in Eindhoven,
waarvan het kunstenaarsduo dit
jaar ambassadeur is. ‘Heel eervol’,
noemt Lonneke Gordijn dat ze
voor die rol gevraagd zijn. ‘Ralph
en ik hebben heel veel aan Eindhoven te danken. We hebben er tien

jaar gewoond, er gestudeerd en
heel veel kansen gekregen.’
Lonneke Gordijn en Ralph
Nauta zijn de oprichters van Studio
Drift. Tijdens de Dutch Design
Week presenteert het duo op drie
plaatsen zijn werk. In De Kazerne
en het Van Abbemuseum zijn delen van het Materialism-project te
zien. In Domus Dela, voorheen een
kerk en klooster, tonen ze Flylight
en Shylight. Flylight is een installatie van tweehonderd buisjes van
geblazen glas met ledlampen erin,
die in de ruimte lijkt te zweven.
De lichtjes in de buisjes reageren
op de toeschouwers. Ze bewegen
zich door de installatie, als een
zwerm vogels in de lucht. Shylight
is een lichtkunstwerk dat door
het duo zelf omschreven wordt als
‘een bloemenveld op zijn kop’. De
hangende, zijden knoppen komen
eerst voorzichtig uit, waarna ze
pijlsnel naar beneden vallen, om
daarna langzaam weer te verschrompelen en terug te kruipen
naar hun oorspronkelijke positie.
Beide werken bestaan bij de
gratie van innovatieve technieken,
maar komen over als verschijnselen der natuur. Zoals in veel
werken van Studio Drift is de
beweging essentieel. Deze brengt
de objecten tot leven, waardoor je
als toeschouwer niet anders kunt
dan je laten raken.

Geen geld, wel ambities
‘In Eindhoven heerste een doementaliteit: je moest het zelf uitzoeken’, vertelt Lonneke Gordijn,
vier weken voor de opening van de
Dutch Design Week. Ze is aan de
lange lunchtafel in de studio van
Studio Drift gaan zitten, waar haar
assistent een thermoskan thee
heeft klaargezet. Gordijn is net
teruguit Amerika, waar momenteel de eerste solotentoonstelling

OVER STUDIO DRIFT
Ralph Nauta (1978,
Swindon, UK) en Lonneke
Gordijn (1980, Alkmaar)
richtten in 2007 Studio Drift
op, nadat ze tegelijk waren
afgestudeerd aan de Design
Academy Eindhoven.
Fragile Future (2005) en
Dandelight (2006) waren
oorspronkelijk projecten
van Gordijn, waar Nauta
zich bij aansloot.
Samen ontwikkelden ze
Ghost Series (2008), Shylight
(2009, 2014), Flylight (2011),
The Obsidian Project (2013),
Amplitude (2015), Meadow
(2017) en Drifter (2017).
In 2017 toonden ze Franchise
Freedom voor het eerst,
tijdens Art Basel Miami.
In 2018 was deze droneperformance te zien in
Amsterdam, boven het IJ,
tijdens de overzichtstentoonstelling Coded
Nature in het Stedelijk,
Amsterdam.
Op 16 juli 2019 vloog de
installatie boven Nasa’s
Rocket Garden van het
Kennedy Space Center in
Florida, ter gelegenheid van
het 50-jarig jubileum van
de Apollo 11-maanlanding.
Ook was er in 2019 een
overzichtstentoonstelling
van hun galerie te zien
tijdens de Biënnale van
Venetië.

van Studio Drift buiten Europa
te zien is, in het Mint Museum in
Charlotte. Ondanks de lange reis
oogt ze fris en uitgeslapen. Nauta
was ook in Amerika, maar dan in
New York en LA. Hij zou ook aanschuiven bij het interview, maar
beent vooralsnog verwoed heen en
weer door de studio, en laat zich
daarna een uur niet zien. ‘Als ik in
Eindhoven iets heb geleerd’, gaat
Gordijn verder, ‘is het: hobbels
trotseren. Bovenal was het een
prachtige tijd. Je had niet zoveel
in Eindhoven. Dus bedachten we
onze eigen feesten, onze eigen
avonturen. Hoe vaak Ralph en ik
niet een bouwplaats op zijn gesneakt, om op een gebouw te klimmen, een fles wijn leeg te drinken
en te praten over onze fascinaties:
technologie, sciencefiction, de
wonderen van de natuur.’
Na vijf jaar vriendschap werden
Nauta en Gordijn in het laatste jaar
van hun studie verliefd op elkaar.
Kort daarna zag Fragile Future het
levenslicht, het project waarop
Gordijn in 2005 afstudeerde, en
waar later Dandelight uit voortvloeide; een lichtsculptuur van
bronzen elektrische circuits en
lichtgevende paardenbloemen.
Hightech, en tegelijkertijd poëtisch.
Na hun afstuderen ontstond
vrij organisch een gezamenlijke
studio. ‘Gewoon, omdat we elkaar
toch altijd al overal bij hielpen.’
Na vier jaar verruilden ze het
gespreide bedje voor een stad waar
de creatieve scene een stuk groter
is en je harder moet knokken voor
je plek: Amsterdam. ‘Op de een of
andere manier werken wij beter
als we tegen de stroom in roeien.
Dus dit paste bij ons.’
Gordijn schetst de periode die
volgde. ‘We woonden antikraak
en moesten dat eerste jaar negen

‘Hoe vaak Ralph en ik niet een bouwplaats op zijn gesneakt om
op een gebouw te klimmen en te praten over onze fascinaties’
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Lonneke Gordijn:
‘Wij werken beter
als we tegen de
stroom in roeien.’
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De ‘Drifter’,
een zwevend
betonblok, in het
Stedelijk Museum
in Amsterdam.

er als je net van de Design Academy komt: je hebt je ideeën, maar
hoe je die met de wereld deelt?
Als ambassadeurs van de Dutch
Design Week willen wij daar onze
aandacht op richten. Studenten
van nu de kennis en het vertrouwen geven die nodig zijn om een
eigen pad te kiezen.’

Chaos op de studio
Nauta en Gordijn bleven, ondanks
de vele hobbels die zij tegenkwamen op hun weg, een rotsvast
vertrouwen houden in zichzelf en
hun ideeën. Waardoor ze langzaam maar zeker naam maakten
met hun werk, dat de gave bezit bij
zowel kunstkenners als leken een
snaar te raken. Het afgelopen jaar
nam dat succes een vlucht. Maar
liefst 263.000 bezoekers bezochten
de tentoonstelling ‘Coded Nature’

in het Stedelijk, waarin acht installaties van het duo samen te zien
waren. Nog eens tienduizenden
mensen kwamen kijken naar de
droneperformance Franchise
Freedom, boven het IJ in Amsterdam, waar Gordijn en Nauta 300
lichtgevende drones door de lucht
lieten rondvliegen, als een zwerm
spreeuwen. Gordijn: ‘Vanaf dat
moment stroomden de berichten
en de aanvragen binnen, met
honderden tegelijk. Van potentiële
samenwerkingspartners, galeries
en scholen, tot ouders die ons
mailden dat hun peuter ineens
elke dag naar het museum wilde.
Het was chaos bij ons op de studio.
Overweldigend. Een beetje te, om
eerlijk te zijn. Eigenlijk weten we
nog steeds niet goed hoe we onze
aandacht moeten verdelen.’
In het afgelopen jaar groeide

‘Onze drones vlogen rond tijdens een
optreden van Duran Duran. Het was bizar’
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ULTIEME RIJBELEVING
VOLVO V90 BUSINESS SPORT

De Volvo V90 Business Sport biedt u een ongekende rijbeleving.
Het Scandinavisch design geeft deze karaktervolle estate een elegant en
ingetogen uiterlijk. Terwijl het comfortabele en sportieve interieur u het
gevoel van rust en ruimte geeft zodra u instapt. Met onder andere een
sportstuur en elektrisch verstelbare contourstoelen met geperforeerd
nappaleder. De krachtige 190 pk-motor brengt u mede dankzij de 8-traps
automaat ontspannen op uw bestemming. Waarbij de meest geavanceerde
veiligheidsvoorzieningen alles wat u lief is beschermen. Nu in een beperkte
oplage leverbaar. Kom snel langs voor de ultieme proefrit.
MADE BY SWEDEN
VOLVO V90 T4 GEARTRONIC R-DESIGN BUSINESS SPORT
VANAF € 59.175 | LEASE VANAF € 799
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keer verhuizen. We leefden van
een uitkering en door een fout in
onze administratie moesten we
op een bepaald moment heel veel
geld terugbetalen.’ Lachend: ‘2009
was een rampenjaar.’ De hartjesoorbellen in haar oren schudden
ervan. ‘We wilden onze Ghost
Chair presenteren in Milaan, maar
hadden geen geld. Toen we hoorden dat er een of andere obscure
bank bestond waar je 5000 euro
rood mocht staan, hebben we
meteen een rekening geopend en
leeggetrokken. Voor de autoreis
hadden we nog 60 euro. Door een
vaste snelheid van 120 kilometer
per uur aan te houden, lukte het
om het op één tank te redden naar
Milaan.’
Nauta beent voorbij, pakt koffie
en verdwijnt weer. Gordijn vertelt
onverstoorbaar door. ‘Dat gebeurt

Studio Drift van 18 naar 64 medewerkers. Van paardenbloempluisplakkers die acht uur per dag
met pincetjes paardenbloempluis
op ledlampjes plakken voor hun
Dandelight-lampen, tot softwareontwikkelaars, engineers en
projectmanagers.
Prestigieuze exposities en
opdrachten volgden, waarvan het
vijftigjarig jubileum van de eerste
maandlanding in juli een van de
hoogtepunten was: de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa
wenste dit te vieren met de drones
van Studio Drift. Gordijn: ‘Onze
drones vlogen rond tijdens een
optreden van de Britse popgroep
Duran Duran. Het was bizar.’
Inmiddels is Gordijns volgende
afspraak aangeschoven. Personal
assistent Niki komt zeggen dat
Nauta nu tijd heeft. De boomlange
kunstenaar met de donkere bos
haar zit achter zijn bureau in zijn
‘hok’, waar hij achter zijn computer
wordt omringd door modelletjes
en maquettes. Dit is de plek waar
hij het liefst al zijn tijd spendeert,
vertelt hij. Om ongestoord te
kunnen nadenken en zijn ideeën
te kunnen uitwerken. Maar waar,
door het hectische leven dat het
duo is gaan leiden, steeds minder
tijd voor is. Hoe hij het vond, die
tentoonstelling in het Stedelijk?
‘Te gek. Ik ben er supervaak heen
gegaan. Het vetste moment vond
ik dat ik aan het skaten was (Nauta
doet aan agressive inline skaten,
red.) op het Museumplein, en dat je
dáár het Rijksmuseum had, waar
onze Shylights hangen, en dáár het
Stedelijk, met onze soloshow. Hoe
kan het in godsnaam gelukt zijn,
dacht ik steeds. Hoe kan het!’
De soloshow in het Stedelijk
was belangrijk voor het duo. Want
je mag nog zulke high-end kunst
maken, wie een designopleiding

VOLVOCARS.NL/V90
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Juli 2019: droneshow van Studio
Drift bij het Kennedy Space
Center van Nasa, ter gelegenheid
van de eerste maanlanding
vijftig jaar geleden.

genoten heeft, blijft in het hokje
design gestopt worden. ‘Dat is
een ongelofelijk hardnekkig iets’,
zegt Nauta. ‘De kunstwereld staat
totaal niet open voor designers.
Hoe vaak wij niet te horen krijgen
van curatoren: “Sorry, I don’t do design.” Terwijl ik nooit een designer
ben geweest. Ik heb in mijn hele
leven nog nooit een functioneel
object gemaakt. De Deense kunstenaar Olafur Eliasson werkt voor
Ikea. En dan zijn wij designers?’
Het zit Nauta zichtbaar dwars. ‘Ja.
En ik ga er ook niet mee akkoord
steeds te worden teruggeduwd in
het hokje waar ze ons blijkbaar
willen hebben. Want het is heel
bepalend. Het heeft invloed op het
soort opdrachten dat we kunnen
doen, op de budgetten die be-

schikbaar worden gesteld, en ook
gewoon op de manier waarop wij
de geschiedenisboeken in gaan.’

Liefdesbreuk
Nauta zegt zo min mogelijk naar
andere kunstenaars te kijken, om
zijn ideeën zo puur mogelijk te
houden. Liever laat hij zich inspireren door de vastberadenheid van
iemand als Elon Musk – ‘Of hij de
samenleving een stap verder helpt
of vernietigt, dat weet ik nog niet.
Maar ik vind het wel inspirerend
hoe hij zijn doelen bereikt’ – en
Boyan Slat van de Ocean Clean
Up – ‘Wat een held. Zo’n duidelijk
doel, zo’n focus, op zo’n leeftijd,
daar ben ik wel jaloers op.’
De wereld veranderen, voor
minder doet ook Nauta het niet.

‘Op zijn minst de culturele wereld,
de basis van onze samenleving.
Daar mis ik echtheid en diepgang.
Voordat een idee of richting uitgekristalliseerd is, heeft de commercie het alweer overgenomen.
Kijk maar naar een merk als Louis
Vuitton, en hoe dat aan de haal
gaat met straatcultuur. Mensen
vragen zich niet eens af of het echt
is of niet. Het is de ondergang van
de cultuur.’
Gordijn steekt haar hoofd om de
deur om te zeggen dat ze ervandoor moet. Ze heeft een afspraak
bij de Nationale Reisopera. ‘We
zijn gevraagd om samen met
regisseur Monique Wagemakers
en choreograaf Nanine Linning
een opera te ontwikkelen, die in
januari in première gaat. Het is

‘Hoe vaak wij niet te horen krijgen van
curatoren: “Sorry, I don’t do design”’
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geweldig samen te werken met
mensen die in een compleet andere discipline werken dan wij, maar
die ook met bewegingen emotie
bezig zijn. Meer ga ik er trouwens
niet over vertellen, anders is het
verrassingseffect weg.’ Ze slaat
haar lange blonde haar over de
kraag van haar jas en wandelt op
haar sneakers met dikke zolen de
deur uit.
Op de vraag wat Nauta aantrok
in Gordijn hoeft hij niet lang na te
denken. Een glimlach verschijnt
op zijn gezicht: ‘Haar manier
van denken. Ze is iemand die de
wereld niet neemt zoals-ie wordt
voorgeschoteld, maar overal
vraagtekens bij zet. Dat vind ik
razend interessant aan haar. We
discussiëren veel, maar het is
niet dat we niet op één lijn zitten.
Alleen denk ik wat ongeremder,
doordat ik minder op de sturing
van de productie zit. Lonneke
houdt het realistisch. Soms is het
touwtrekken.’
Gordijn had even daarvoor al
verteld over de continue strijd die
hun liefde vijf jaar geleden de kop
kostte. ‘We waren enthousiast over
dezelfde dingen, maar konden
steeds moeilijker van elkaar
accepterendat we heel verschillend zijn. We waren de hele tijd in
conclaaf.’ In 2014 besloot het duo
een punt achter hun liefdesrelatie te zetten. ‘Het was te intens,
we hadden allebei behoefte aan
ruimte.’
De timing van de breuk was
allesbepalend: het duo had net
gehoord dat het Rijksmuseum
Shylight wilde aankopen. ‘Het
was heel raar’, aldus Gordijn. ‘We
waren verdrietig om het klappen
van onze relatie, maar tegelijkertijd stond een van onze dromen op
het punt uit te komen. De studio
opgeven was geen optie, dus

rivieramaison.nl
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Ralph Nauta zou
wel wat vaker
willen skaten of
aan zijn oude auto
sleutelen.

gingen we maar gewoon door. Na
een paar maanden was het stof
neergedaald, en konden we als
zakelijk partners verder. Vanaf dat
moment zijn we elkaars meerwaarde beter gaan zien.’
Afgelopen zomer zijn de twee
zelfs samen op vakantie geweest,
naar de Alpen. Nauta: ‘We hebben
een bergtocht gelopen, die we
vroeger ook al eens gedaan hadden. Dat was heel fijn. In de natuur
lukt het ons goed weer de connectie te maken met elkaar.’

Normaal privéleven

‘Toen we eenmaal zakelijk partners waren,
konden we elkaars meerwaarde beter zien’

Verder blijft er niet veel vrije tijd
over. ‘Ik vind het zo vet wat we
doen, dat ik niet zo geïnteresseerd
ben in een normaal privéleven’,
zegt Nauta. ‘Tuurlijk, ik zou wat
vaker willen skaten. Of aan mijn
oude auto sleutelen. Af en toe een
strandwandeling maken met
familie kan heel fijn zijn. Of even
connecten met vrienden. Maar
zodra ze gaan vertellen over hun
kind dat al op het potje kan, haak
ik af, hoor.’
Kunstenaars of designers: feit
is dat Eindhoven een vruchtbare
springplank voor Studio Drift is
geweest. ‘Je wilt wat teruggeven’,
zegt Nauta. ‘Daarom wilden we
heel graag ambassadeur zijn van
de Dutch Design Week. Niet dat we
op zoek zijn naar nog meer werk
of mogelijkheden. Liever niet, zeg,
haha. We willen onze verhalen
delen met de nieuwe generatie,
vertellen over de valkuilen die wij
tegenkwamen. En we pakken onze
kans om de positie van Nederlands design te versterken in de
kunstsector. We zijn een voorbeeld
van hoe je die stap kunt maken, al
blijft het een gevecht. Wij zullen altijd de strijd blijven voeren en ons
eigen plan blijven trekken, met of
zonder erkenning.’ ❑

Buitenverblijven. Puur architectuur.
Barasso. High-end buitenverblijven. Puur architectuur.
Voor de buitenomgeving waarin rust en ontspanning om
een exclusieve touch vragen. Een visueel statement.
Kom naar onze showroom en ontmoet onze designer.
Anthonie Fokkerstraat 83 | Barneveld | barasso.nl
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