
Verlichte
dieren
Traditioneel speelt vooral devacht van
diereneen rol inhet interieur.Nu ishet
dier inhuiselijkekringvaakeen lamp: een
gezellige,warme, geestigehuisgenoot.

DoorElsbethGrievink

K
en je Jobby
theCat al?
Het ishét
interieurac-
cessoire van
hetmoment:
eenkatmet

ogendie licht geven, verkrijgbaar
in zwart,wit of zwart-wit. Als u
wilt, kuntuhet lichtdimmen,door
Jobbyover zijn gouden testikels
te strelen,we verzinnenhetniet.
Jobby is eenontwerp vanhet van
oorsprongNederlandsedesign-
duoStudio Job voor Seletti, een
Italiaans interieurmerkdat erom
bekendstaat eenbeetjehumor in
het interieur tebrengen.Vorig jaar
kwamenerhamburgerstoelen,
hotdogbankeneneengebakken-
ei-kleeduit de samenwerking
tussenStudio JobenSeletti, endit
jaarwasdaar ineensdekatmethet
goudenscrotum.
Het isniet de eerste keerdat

hetmerk ietsmetdierendeed. In
2015namhetmerkdeMonkey
Lampvande Italiaanseontwerper
MarcantonioRaimondiMalerba

op inde collectie,waarwereldwijd
30.000exemplaren van verkocht
werden. ‘Naast een lamp ishet een
mooie sculptuur éneenhuisge-
nootdie je gezelschaphoudt’, ver-
klaart Seletti-artdirector Stefano
Seletti het succes, dat klaarblijke-
lijknaarmeer smaakte. Endus is
ernu Jobby. Enookdie is al niet
meer in voorraad.

Uitgestorvendieren
Geweien, koeienhuiden, pan-
terprints enberenvellen.Dieren
hebbenaltijd in eenbepaalde
matedeel uitgemaakt vanons
interieur. Eerst inhunoorspron-
kelijke vorm,met vacht en veren,
later alsmodernedesignstukken.
Een vandeberoemdstedesign-
beesten isde tweedelige, houten
olifant vanRay enCharlesEames.
Hetwereldberoemdeontwer-
persechtpaarmaaktedeolifant
inde jaren veertig omte laten zien
wat er technischmogelijk ismet
gebogenhout.De versie in felge-
kleurdplastic, dieVitra in2007
lanceerde,werdeen regelrechte

Links: Jobby
theCat, de
kattenlamp
die Studio Job
maakte voor
Seletti.

Just aDrag, de
gorillalampvan
Marcantonio
Raimondi
Malerba.

Malerba’s
giraffelamp
draagtde
poëtische titel
‘She’s inLove,
But SheDoesn’t
Know ItYet’.

bestseller.Ronddezelfde tijd
lanceerdeMoooideHorseLamp,
eendoorMarcelWanders ont-
worpenpaard vanpolyester van
bijna tweeënhalvemeterbreeden
tweeënhalvemeterhoog,met een
lampenkapophethoofd.Magis
brachtEeroAarnio’s Puppyuit in
alle kleuren vande regenboog.En
RichardHuttenontwierp zijnLow
ResElephant: lamp, zitmeubel en
huisdier ineen.
Nade recenteopleving van

taxidermie, een trenddie enkele
jaren standhieldmaarnuweerop
zijn retour lijkt, ruktdegestileerde
faunaopnieuwop inhet interieur.
Dit voorjaarwasopdeSalonedel
Mobile inMilaanopvallend veel
dierlijks te zien.Moooi richtte
eencompleetMuseumofExtinct
Animals in,waarmeehetmerk
tienuitgestorvendiersoorten
opnieuw tot levenbracht. Zoals
de verdwenendwergneushoorn,
wienshuidmodel stond voordrie-
dimensionale, antracietkleurige
wandbekleding. Endedodo,wiens
verendosmenkonherkennen in
het zachte suède vooropdemuur.
Dewarrige vacht vande luiaard
zagenwe terugkomen ineen
behaaglijk vloerkleed. Inhet sluit-
stuk vandecollectie, eenbehang
datMoooi samenmetArte ontwik-
kelde, komende tienuitgestorven
soorten samen.Wie ze allemaal
wil ontdekken,moet goed tussen
de tropischeplantenkijken.De
ontwerpen zijngebaseerdop teke-
ningen vanuitgestorvendieren,
afkomstiguitmuseawereldwijd,
en volgensmede-Moooi-oprichter
MarcelWandersbedoeldom
verwondering tewekkenenvast
tehoudenaanwat verloren is
gegaan.
Vasthoudenaanwat verloren

Wanders’ Horse Lamp
heeft een lampenkamp
op zijn hoofd
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Vanbloed van slachtvee
maakte Stittgen een eierdop,
schaaltjes en een juwelenkistje

toenwe jongenpuurwaren.’
BijRossanaOrlandipresenteer-

deMalerbazijnnieuweserie lam-
pen,diehetmiddenhouden tussen
designenkunst: Instinct Illumi-
nation.Dezebestaatuit vierdieren
–eengiraf, eengorilla, eenhondje
eneeneverzwijn–eneen jongetje.
Dedierendragende lamp inhun
bek,het jongetjeheeftheminzijn
handen.Aandoenlijk isde jack
russell,met een lampinzijnbeken
ogendie smeken: ah toe, gooideze
lampnogeenkeer voormenaarde
anderekant vandekamer. Specta-
culair isdegiraf,metdepoëtische
titel ‘She’s inLove,ButSheDoesn’t
KnowItYet’ enmeteenkroon-
luchter inzijnbek.Ze zijnallemaal
metdehandgemaakt, afgedrukt
envervolgensgereproduceerden
geretoucheerd. In tegenstelling tot
dedemocratischgeprijsdeMonkey
Lampof Jobby theCat, liggende
prijzenvandenieuweserie tussen
de3000ende7500euro,doordat
Malerbadezeserie ineigenbeheer
en in limitededitionuitbrengt.
Vanelkdiermaakthij ernietmeer

is gegaankanopverschillende
manieren.DeDuitse ontwerper
BasseStittgengebruiktebloed van
dierenuit de vleesverwerkingom
eencollectie van interieuracces-
soires te ontwikkelen,waarmee
hij vorig jaar afstudeerde aande
DesignAcademyEindhoven.Hij
ontdektedat slachthuizen vele
duizenden litersbloedperdag
weggooienenonderzochtwathij
daarmee zoukunnendoen. ‘Bloed
is voor ons verbondenaanpijn en
dood.Het idee er spullen van te
makenheeft daardoor iets afsto-
telijks, veelmeerdanhet eten van
vlees ofhetdragen vanbont’, zegt
hij. ‘Datheeft allesmet gewoonte
en traditie temaken.’
Doorhetbloed tedrogen,

creëert hij eenpoeder, dathij ver-
warmtenperst,waarophet gaat
binden.Methetbiomateriaal dat
hierdoorontstaat,maakte Stittgen
een reeks voorwerpen,waaronder
eeneierdop, schaaltjes eneen
juwelenkistje.

Smekende ogen
Ook indeberoemdeMilanese
galerie vanRossanaOrlandi
washet eenbeestenboel tijdens
deSalonedelMobile. Je koner
apen,hagedissenenpapegaaien
spotten,maardedierendiehet
meest inhet oog sprongenwaren
dedesignbeesten van, daarheb je
hemweer,MarcantonioRaimondi
Malerba. ‘Dierenhebbeneen
geweldige aantrekkingskracht op
mij’, beaamtdeontwerper. ‘Het
ishunvorm,hun instinct,maar
ookdeeenvoudige verwijzing
naardenatuurdieme inspireren.
Dierenherinnerenonseraandat
wij onderdeel zijn vandienatuur,
dat ookwij dieren zijn. Bovendien
doenzeonsdenkenaanonszelf,

Voor Seletti
maakteMalerba
deMouseLamp.

Rechts:
Malerba’s
jackrussell-
lampheet
veelzeggend
5Minutes
Alone.

dan twintig.Maarmaak jegeen
zorgen,nieuweplannenvooreen
samenwerkingmetSeletti zijner
ook.Dekraailampendeslak-
kenkleerhangers,die indemaak
zijn,wordenvastookuitstekende
huisgenoten.❑
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