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et is een goed moment voor een analyse,’ zegt 
Marcel Wanders bij een kop koffie in de nok van 
zijn studio in de Amsterdamse Jordaan. ‘Ik ben 
erg bezig met reflecteren: wat doen we, wat 

hebben we gedaan en wat gaan we doen? Hoewel ik altijd 
streef naar zo veel mogelijk leven in de brouwerij, is het 
soms goed om de boel voor heel even te bevriezen en er met 
een helikopterview naar te kijken.’
Meer dan vierhonderd Wanders-ontwerpen zijn te zien in 
het Stedelijk Museum in Amsterdam. Meubels, lampen, 
apparaten, behang en sieraden, maar ook foto’s, video’s, 
ontwerpschetsen en prototypes, door curator Ingeborg de 
Roode ondergebracht in tien thema’s. In de zogenaamde 
Black Zone wordt het meer persoonlijke en experimentele 
werk gepresenteerd.
Door al die thema’s heen loopt een opvallende rode draad, 
en dat is de poëtische, filosofische benadering die aan veel 
van de ontwerpen ten grondslag ligt. 
‘Soms vind ik notities van mezelf van twintig jaar geleden en 
dan denk ik: dacht ik daar toen al over na, joh? Dat is leuk, 
omdat ik besef dat alles wat we vandaag doen, nog steeds 
vanuit die ene core komt. Mijn werk is wat complexer ge-
worden. Nee, completer. Volwassener. Maar er zit een zeer 
constante lijn in, waar ik trots op ben. Ik zou er heel onge-
lukkig van worden als ik zó mijn beste ontwerpen uit mijn 
mouw zou kunnen schudden.’  Toch komt in het gesprek dat 
volgt een achttal ontwerpen ter sprake dat de carrière van 
Marcel Wanders grotendeels bepaalde.

SET UP SHADE (1989)
Het ontwerp waarmee het allemaal begon. De 26-jarige 
Wanders speelde met de archetypische lampenkap om tot 
een nieuw ontwerp te komen, dat ogenblikkelijk in de col-
lectie van Droog (toen nog Droog Design) werd opgenomen. 
De ontwerpwereld schudde op zijn grondvesten; een nieuw 
tijdperk voor design was aangebroken. ‘Destijds was ik nog 
veel meer een theoreticus dan nu. Ik ergerde me kapot aan 
het ontwerp dat in die tijd hot was. Herinner je je die 
Ferrari-achtige lampen nog? Design was on steroids. Terwijl 
ik in mijn straat niets anders dan gewone lampenkapjes 
achter de ramen zag staan. De mensen thuis hadden hun 
beslissing genomen. Die beslissing werd het uitgangspunt 
voor mijn ontwerp.’

De expositie
Conservator Ingeborg de 
Roode stelde de tentoon-
stelling Pinned Up samen: 
‘Er zijn weinig ontwerpers 
die zo breed, op zo veel 
verschillende terreinen 
interessant werk maken 
als Marcel Wanders. Maar 
minstens zo belangrijk is 
zijn gave om de connectie 
met het publiek te maken; 
híj bepaalt hoe zijn ont-
werpen de buitenwereld 
in gaan. Onder meer door 
de art direction voor 
publiciteitsfoto’s, die hij 
steeds meer doet. Ook de 
manier waarop hij zijn 
studio en het label Moooi 
runt, vind ik heel goed.’

Marcel Wanders: 
Pinned Up, t/m 15 juni 
2014, Stedelijk Museum 
Amsterdam, stedelijk.nl

IN HET AMSTERDAMSE STEDELIJK 
IS HET EERSTE GROTE MUSEALE 
OVERZICHT VAN ONTWERPER 
MARCEL WANDERS TE ZIEN. 
EEN NIEUW HOOGTEPUNT IN EEN 
CARRIÈRE DIE VAN HOOGTE-
PUNTEN AAN ELKAAR HANGT. 
tekst ELSBETH GRIEVINK
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 Airborne Snotty Vase New Antiques

KLM-bestek

Knotted Chair
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KNOTTED CHAIR (1995-1996)
Lichtgewicht stoel van versterkt touw, die ontworpen is 
door industriële technieken en handwerk (macramé) samen 
te brengen. ‘Toen ik de Knotted Chair aan het maken was, 
wist ik wel: ik ben met iets bijzonders bezig. Dat het een 
klassieker zou worden, daar had ik niet over nagedacht. Dat 
is misschien ook wel zo gezond. Ik heb veel meer goede 
ontwerpen gemaakt, maar je kunt nou eenmaal niet ver-
wachten dat die allemaal dezelfde aandacht krijgen. Hoeveel 
schilderijen ken jij van Vincent van Gogh? Het is een beetje 
hetzelfde idee.’

AIRBORNE SNOTTY VASE (2001)
Vaas, gebaseerd op een 3D-scan van snotjes van verschil-
lende mensen, geproduceerd met een 3D-printer. ‘Een 
ontwerp als dit maak je eigenlijk voor je collega’s. Als vaas is 
het geen geniaal product, je kunt er amper een bloem in 
zetten. Maar het statement dat het maakt is superwezenlijk: 
kijk wat hier kan! Het 3D-printen stond toen nog niet eens 
in de kinderschoenen.’

PATCHWORK PLATES (2003)
Serie gedecoreerde borden voor Koninklijke Tichelaar 
Makkum, een ontwerp dat voor Wanders zelf aanvoelde als 
een keerpunt. ‘Decoreren was not done. Maar ik besloot: ik 
laat me niet in een hoek duwen, baf!’ En hij schopt met zijn 
been in de lucht, alsof hij zijn ontwerp letterlijk de wereld in 
trapte. ‘Ik ga decoraties maken op borden en noem het ook 
zo: gedecoreerde borden. Dan zijn je vijanden gedefinieerd 
en kun je verder.’

NEW ANTIQUES (2005)
In een tijd waarin alles strak en wit moest zijn, presenteerde 
Wanders in Kortrijk zijn serie New Antiques voor Cappellini: 
meubels waarin verleden en toekomst samensmelten. 
Minimalistisch design, dat op subtiele wijze teruggrijpt naar 
een oudere beeldtaal. ‘De meubels waren hartstikke sharp, 

Boven Carbon Balloon 
Chair
Onder Patchwork Plates

Skygarden
maar kwamen de beurs in Kortrijk eerst niet binnen, want 
‘het was niet modern’. Haha. Met New Antiques zond ik een 
boodschap uit naar de cultuur, naar de ontwerpfamilie. Ik 
kietel graag.’

SKYGARDEN (2007)
Wanders pikte een stukje van decoratieve ornamenten van 
een historisch plafond en kopieerde die naar de binnenkant 
van een simpele, strakke hanglamp. Een goed voorbeeld van 
the right thing at the right time – iets waar de ontwerper 
patent op lijkt te hebben. ‘Als je de Skygarden-lamp voor het 
eerst ziet, is er meteen herkenning, alsof hij al van jou was. 
Het dogmatisme van de moderniteit sluit dat gevoel van 
herkenning uit, alsof het er niet mag zijn. Ik zie er juist  
waarde in.’

KLM-BESTEK (2010)
‘Wij ontwerpen niet voor één segment,’ zegt Marcel 
Wanders over zijn bedrijf. ‘Creativiteit staat los van geld. We 
kunnen een bestek ontwerpen van vierduizend euro, voor 
Christofle, maar ook een wegwerpbestekje van twaalf cent, 
en dat is wat we voor KLM hebben gedaan. Het is misschien 
moeilijk zo’n prijsverschil te begrijpen, maar je moet de 
beide ontwerpen in hun context zien. Dan zijn de verschil-
len evident.’

CARBON BALLOON CHAIR (2013)
Het nieuwste ontwerp van Marcel Wanders is de vederlichte 
Carbon Balloon Chair, gemaakt van opgeblazen buisjes ge-
drenkt in koolstof en een laagje kunsthars. De knoopjes aan 
de uiteinden zorgen voor de ballonlook, waarmee de ontwer-
per maar wil zeggen: veel lichter dan dit wordt het niet. 
Wanders: ‘Onder ontwerpers speelt zich natuurlijk dat ene 
wedstrijdje af: wie ontwerpt de lichtste stoel? Het is een even 
leuke als onbelangrijke strijd, die ons motiveert om steeds 
slimmere oplossingen te bedenken. De trofee voor de lichtste 
stoel is echter nooit lang in je bezit. Het is een wisseltrofee.’

Wanders in ’t kort
1963 geboren in Boxtel
1988 cum laude afge-
studeerd aan de 
Hogeschool voor de 
Kunsten, Arnhem
1996 internationale 
doorbraak met Knotted 
Chair
2001 interieurlabel 
Moooi. Wanders is er nu 
art director


