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» UPDATE «

‘Ik geloof
datwe inde
toekomst

animistisch
worden.

Wehebben
zulke enorme
problemen
indewereld,
diewealleen

kunnen
oplossen

doorminder
enbeter te
verbruiken.
Wemoeten

meer
aandacht

bestedenaan
de spirituele
kantenvan
hetbestaan’Dekeramiekwereld

wordtflinkopge-
schud.Denieuwste ge-
neratie ontwerpers en
kunstenaars, voor een
grootdeel opgegroeid
metbeeldschermen,
wilweermetdehanden
indeklei. Zedoener
demeest opwindende
dingenmee.
NeemdeNederland-

seOlivier vanHerpt➊,
die zelf een3D-kleiprin-
ter ontwierp,waarmee
hij klei laagje voor
laagje kanaanbrengen.
Zomaakthij extreem
strakke vazen.OfFloris
Wubben➋, diemet zijn
zelfgebouwdemachi-
nesdebijzonderste

Klei is cool

Trendvoorspeller
LidewijEdelkoort,

interview januari2018,
tlmagazine com
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tlmagazine.com.
•

structurenmaakt.
Maarook inhet

buitenlandbeleeft kera-
miekeenware revival.
DeLondensedesign-
journalist enamateur-
pottenbakkerTom
Morris➌ steldehierover
eenboek samen,dat
werduitgegevendoor
Frame.Hierinwordthet
werk van55 vernieu-
wendeenqua stijl totaal
uiteenlopendekeramis-
tenwereldwijd getoond,
afgewisseldmet essays
en interviews.

NewWaveClay–Ce-
ramicDesign,Artand
Architecture, €39,
frameweb.com
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Zehebbenzachte,
rondewelvingen,

aaibarebekledingen
en vriendelijkehouten
poten inplaats van
hoekig staal.Dit soort
beschaafdemeubels
zienweopduiken inho-
tellobby’s, opkantoren
en inhuiskamers.Hun
elegantiedoetdenken
aan vervlogen tijden.De

Nieuwretro

Blingbling is terug
in architectuur.

Enechtniet alleen in
Dubai,waarhetGevora
Hotel niet alleenhet
hoogstemoetworden,
maarookhetblinkend-
ste: dehele façadewordt
bedektmet goudkleurig
traliewerk.
Ook inhetpragma-

tischeNederland is
goud inopmars.Opde
RotterdamseWilhel-
minapier – eenplek
waar ‘niet lullenmaar
poetsen’ langhet credo
was - bouwt architec-
tenbureauMVRDV
TheSax.Het gebouw
bestaat uit twee torens,
diewordenverbonden

Goudenkooi
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➊Ronde
banken
➋ stoel uit
de Icaro-
lijn van
Flexform.
➌Driezits-
bank
Ritchie,
vanMade.

meubels ademeneen
vleugje jaren vijftig of
jaren zestig, alleen zijn
zeniet vintagemaar
nieuw.
Hun formaat is

bescheiden.Veel vande
meubels zijnmeer stoel-
tjesdan stoelen,meer
bankjesdanbanken.
HetBritsedesignmerk
Madebijvoorbeeld, dat

middenophetRokin
inAmsterdameensuc-
cesvolleflagshipstore
heeft, brengtbetaal-
bare versiesuit.
Ookmerken inhet

hogere segment, zoals
het ItaliaanseFlexform,
hebbenze inhet assor-
timent.Maardanmet
eennetwatmooiere
afwerking.

➊
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door eenblinkend
sieraad: eengouden
luchtbrug. Indit op
zeventigmeterhoogte
zwevende juwelenkistje
bevindt zicheenhotel
metbar,met erbovenop
eendakterras.
DebouwvanTheSax

moetnogbeginnen,
het energieneutrale
QO-hotel inAmsterdam
daarentegen is al af, en
heeft ookeengouden
verrassing: de luiken
voorde ramen,die slui-
tenomwarmtebinnen
of juist buiten tehou-
den, zijn goudkleurig.

mvrdv.nl,
qo-amsterdam.com

Het gebouwThe
Saxbestaat uit
twee torens, die
worden verbonden
door eengouden
luchtbrug.
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Mooiafval

Deopvallendste
noviteit vande

meubelbeurs Salonedel
Mobile inMilaanwas
niet eennieuwe vorm,
sfeer ofmeubel,maar
overweldigend veel
kleur. Van sappig groen
tot fris rood, diepblauw
eneenzachtere versie
van 'millennial pink',
de zoetekleurdie vorig
jaar eendominante rol
speelde enkomende
tijd in eenpoederige
vormterugkeert.
Bijdegrotemeubel-

merken,waardoorgaans
grijs encrème-en
bruintintenregeren,
zagenweverschillende
tintengroen.Zointrodu-
ceerdehet jubilerende

Lekkerkleurtje
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OntwerperBastiaanTolhuijs (1986)maakt
productenvanafvalmateriaaldieernietuitzien
alsof zedaarvangemaaktzijn.Dat is volgenshem
precieswatupcyclingmoetzijn.

Hoega je tewerk? ‘OpdeTU inDelft
leerdenwevooralproducten teont-
werpen.Pasals jedaarmeeklaarbent,
bedenk je vanwelkmateriaal je ze gaat
maken. Ikwerkandersom. Ikkomeen
materiaal tegenengadanpaskijken
wat ik ermeekan. Ikprobeerhet tebui-
gen, steekhet indefik, gaeropzitten,
doealles omteontdekkenwatdemoge-
lijkhedenzijn. Zoontstaan ideeën.’

Waarhaal je je grondstof-
fenvandaan? ‘Somsmoet ik
ernaaropzoek, som
ikhetaangeboden, z
dehydraulischekoe
stofslangvoor locom
tieven,waaruitde la
Locomotiv is ontstaa
bedénk jeniet, omda
mee tedoen,datove
je. Ikwordweleens g
door fabriekendieaf
terialenvoormeheb
wildanaltijd langsk
omdat zenegenvan
keernogmeer inspir
materiaalhebben lig
waarvanzedenken
mandernogwatme

Waarmoeten jeontwerpenaan
voldoen? ‘Als jeafvalwilupcyclen,
moet je ietsmakenwatnietalsnog
indeprullenbakbelandt.Dus
moethet vooralmooi zijn.Dat is
mijnuitgangspunt.’
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➊LampBendy.
➋LampSPOOL.
➌Wandrek
Tolhuijs Fency,
met verschillende
plankjes en lamp.

meubelmerkMinotti
(het familiebedrijf vierde
onlangszijnzeventigste
verjaardag)eendonker-
groenefluwelenfauteuil.
OntwerperPierroLisoni
creëerdevoordefirma
Knolleenpaarsblauwe
stoelenEdwardvan
VlietmaaktevoorLeolux
poederrozepoefjesen
stoelen.
Modieuzeremerken

kozenniet voor één
kleur,maar combineer-
den verschillendeaan-
sprekende tinten. Zo
vlochtMarni tafeltjes en
stoelen vangekleurde
kunststof kabels.

➺ Zie voormeernieuws
uitMilaanpagina133.

fdpersoonlijk | zaterdag5

smoet ik
mskrijg
zoals
elvloei-
mo-
amp
an.Dat
aar iets
erkomt
gebeld
afvalma-
bben. Ik
komen,
de tien
rerend
iggen,
datnie-
eekan.’
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➊Stoel van
PierroLisoni
voorKnoll.
➋Fluwelen
fauteuil van
Minotti.
➌Poefjes van
Edward vanVliet
voorLeolux.
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