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Tijdens de Salone del Mobile in 
Milaan was het de talk of the town. In 
een minimalistische ruimte in de 

kunstzinnige Brera-wijk, die vaak 
wordt gebruikt voor modeshows, werd het 
nieuwe merk 2016/ gepresenteerd: zestien 
indrukwekkende porseleincollecties, die 
door zestien internationale ontwerpers wer-
den ontwikkeld in dé porseleinstad van 
Japan, Arita. De art direction lag in handen 
van het Nederlandse designduo Scholten & 
Baijings en Japanner Teruhiro Yanagihara, 
die de opdracht kregen voor het vierhonderd-
jarig bestaan van het Arita-porselein de indu-
strie nieuw leven in te blazen. 
 
S N O E P W I N K E L
Carole Baijings weet nog goed hoe het voelde, 
die eerste keer dat ze door het idyllische Arita 

De kwakkelende Japanse porseleinstad Arita is terug. 
Samen met collega Teruhiro Yanagihara koppelde 
het Nederlandse designduo Scholten & Baijings 
internationale ontwerpers en lokale pottenbakkers. 
Het resultaat gaat alle verbeelding te boven. 
tekst Elsbeth Grievink   product stills Scheltens & Abbenes

liep, omringd door rijstvelden en beboste 
bergen. ‘Alsof je in een snoepwinkel bent. Je 
komt bij porseleinfabrieken, je ziet wat ze 
allemaal kunnen en je gelooft je ogen gewoon 
niet.’ Het was 2011, Baijings en levenspartner 
Stefan Scholten moesten hun veelgeprezen 
Colour Porcelain nog bedenken. Ondanks de 
enorme knowhow en uitmuntende vaardig-
heden van de keramisten in Arita gingen de 
zaken er niet goed. Door maatschappelijke 
veranderingen – globalisering, kredietcrisis 
– liep de vraag naar Arita-porselein sinds de 
jaren tachtig terug. De inwoners, die  
afhankelijk zijn van de porseleinhandel, 
hadden weinig werk. Zicht op betere tijden 
was er niet.
Snakkend naar een nieuwe impuls haalde 
Momota Touen, eigenaar van het merk  
1616/ Arita Japan nieuw ontwerpbloed in 
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S C H O LT E N  &  B A I J I N G S
Stefan Scholten (1972) en Carole Baijings (1973) 

waren als creative directors betrokken bij dit 

nieuwe merk en pakten daarnaast flink uit met de 

door hun ontworpen limited editions. Het werd 

een viering van vierhonderd jaar Arita-porselein 

in 27 borden waarin ze laten zien wat een rijke 

inspiratiebron het traditionele porselein kan zijn 

voor modern design. Vorm, decoratie en glazuur 

zijn afgeleiden van een oorspronkelijk Arita-stuk 

maar dan volkomen geabstraheerd. 

K U E N G  C A P U T O
Sarah Kueng en Lovis Caputo werken al samen 

sinds hun tijd op de Kunstacademie in Zürich. Hun 

projecten hebben vaak een speels karakter. In 

Japan wilden ze de specifieke vaardigheden 

van de aan hun gekoppelde pottenbakkerij 

tonen, een airbrushtechniek genaamd fukitsuke. 

Het resultaat heeft iets van een optische illusie.

huis. Het Colour Porcelain van Scholten  
& Baijings en de collectie Standard van 
Teruhiro Yanagihara waren precies  
wat ze nodig hadden: met twee prachtige 
serviezen was Arita in 2012 in één klap weer 
up-to-date en gingen de verkoopcijfers  
omhoog. Scholten: ‘Yamaguchi, dé glazuur-
specialist van Arita, klampte me aan en zei: 
jullie hebben ons leven veranderd! Ik heb  
nu veel meer werk, mijn levensomstandig 
heden zijn echt verbeterd. Bedankt! Dan 
realiseer je je wat je als ontwerper kunt 
betekenen.’
Het is niet verwonderlijk dat Scholten & 
Baijings opnieuw werden ingevlogen toen het 
vierhonderdjarig bestaan van Arita in zicht 
kwam. Samen met Teruhiro Yanagihara 
bedachten en ‘cureerden’ zij het 2016- 
project, waarvoor ze zestien ontwerpers 
selecteerden, die ze aan tien potteries 
koppelden.

K O F F I E ?
Als je kunt kiezen uit álle ontwerpers ter 
wereld, welke zestien kies je dan? ‘Het was 
een ongelofelijk project,’ vertelt Scholten.  
‘We wilden vooral dat het een mix werd van 
verschillende culturen, specialismen en 
leeftijden. Van ontwerpers die al decennia-
lang de toon aangeven én jong talent. 
Keramiekspecialisten, maar óók designers 
die nog nooit in porselein gewerkt hadden. 
Op die manier kunnen we zo breed mogelijk 
laten zien wat in Arita allemaal gemaakt kan 
worden. Alle ontwerpers die op ons lijstje 
stonden, zeiden ja. Het is natuurlijk een eer 
om voor zoiets gevraagd te worden, dat is het 
eigenlijk sowieso om in Japan te kunnen 
werken. Zonder uitnodiging krijg je er geen 
voet aan de grond.’  
Elke ontwerper werd gekoppeld aan een 
Arita-keramist. Baijings: ‘We hebben  
geprobeerd interessante koppelingen te 

K R I S T I E  VA N  N O O R T
De in Eindhoven afgestudeerde Kirstie van Noort 

runt haar eigen designstudio en heeft een diep-

gaande fascinatie voor keramiek en de manier 

waarop het gemaakt wordt. In haar werk tot nu 

toe richtte ze zich op hergebruik van restmateri-

aal van de productie daarvan. Maar in Arita 

bleek de basis van het porselein zo puur dat er 

vrijwel geen afval is. Ze vond er in plaats daarvan  

een mineraal dat ze inzette om haar producten 

kleur en textuur te geven. 

S T E FA N  D I E Z
Stefan Diez werkt intensief met materialen en 

zoekt daarbij naar de grenzen van wat je ermee 

kunt. Hij werkt al langer samen met merken als 

Emu, e15, HAY, Thonet en Wilkhahn, waarvoor hij 

allerlei producten ontwikkelt, van tableware tot 

meubelen. Het servies dat hij in Arita vormgaf 

combineert Westerse eettradities met die uit  

het Oosten. 

De collectie van Kueng Caputo gemaakt door Kin’emon Toen

Enkele borden van Scholten & Baijings

Pottery Kaolin 

Een ‘inkijkje’: 
een stapel 
mallen 

‘Als je kunt kiezen uit álle ontwerpers ter wereld, welke 
zestien kies je dan? Het was een ongelofelijk project’
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DE ZESTIEN ONTWERPERS 
EN HUN ARITA-WERK. 
WE ZETTEN ZE OP EEN RIJTJE. 
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S A S K I A  D I E Z
Dietz is een edelsmid die onderzoekt hoe een 

sieraad zich op het lichaam gedraagt en haar 

creaties zijn vaak beïnvloed door zowel kunst als 

industriële ontwerpen.  Ze creëerde in Japan een 

lijn met als uitgangspunt Second Skin en liet zich 

vooral inspireren door schubben. De aan haar 

gekoppelde pottery, Hataman Touen, verrijkte 

de items met hun fameuze met de hand aange-

brachte decoratie. 

S H I G E K I  F UJ I S H I R O
Shigeki Fujishiro runt sinds 2005 zijn eigen studio 

en houdt zich naast het ontwerpen van interieur-

artikelen bezig met expositiedesign en brand 

direction. Zo werkte hij recentelijk voor Saito 

Wood, Hermès en Adidas. Binnen dit project 

richtte hij zich op het gebruik van de kleur rood, 

die binnen Arita veelvuldig wordt toegepast.

PA U L I N E  D E LT O U R
Voordat ze haar eigen bedrijf startte, werkte 

Pauline Deltour als ontwerper en projectleider bij 

studio Konstantin Grcic Industrial Design in 

München. Nu is ze gevestigd in Parijs waar ze 

werkt voor oa Alessi, Discipline, Kvadrat en Muji. 

Voor dit project maakte ze gebruik van een 

techniek die alleen in Arita toegepast wordt, 

waarbij men dikke bodems met ragfijne randen 

weet te combineren. 

T O M Á S  A L O N S O
De portfolio van deze Spaanse designer is be-

hoorlijk divers. Vanuit zijn studio in Londen werkt 

hij aan productontwerp, van meubelen tot ver-

lichting en accessoires, en houdt zich tevens 

bezig met het vormgeven van exposities en 

interieurs voor een heel scala aan internationale 

fabrikanten en musea. In Arita ontdekte hij tech-

nieken waarvan hem elders was verteld dat ze 

onmogelijk waren en creëerde een lijn produc-

ten waarvan de invulling open is aan de 

gebruiker.

maken tussen het unieke talent van iedere 
ontwerper en het specialisme van de porse-
leinmaker. Dat heeft een enorme creativiteit 
opgeleverd. Neem het Zwisterse ontwerptrio 
Big-Game, dat samen met een maker die 
gespecialiseerd is in poreus porselein een 
koffiekan met porseleinen filter ontwikkelde. 
De koffie loopt door het poreuze keramiek, 
wat het gebruik van een papieren filter over-
bodig maakt en de smaak van de koffie ten 
goede komt. Kueng Caputo, een Zwisters 
ontwerpduo wiens design vooral in galeries 
en musea belandt, heeft heel slim gebruik 
gemaakt van de bijzondere spraytechnieken 
van ‘hun’ pottenbakker, Kin’emon Toen. Dat 
heeft geleid tot een serie schalen en vazen 
waarop dankzij de tot in de puntjes geperfec-
tioneerde spraytechniek een prachtig scha-
duwspel ontstaat in verschillende kleuren.’ 

K I P P E N V E L
Alle zestien ontwerpers verbleven een 
bepaalde periode in Arita, sommigen een 
poosje tegelijkertijd. Ook Baijings en 
Scholten reisden af en aan, hun tweejarige 
zoon Rem reisde soms met hen mee. Voor 
het eerst in honderden jaren kwamen de 
fabrikanten ook bij elkaar over de 
vloer. Baijings: ‘Momota-San, de directeur 
van 2016/, heeft aan het begin van het 
project tegen alle makers gezegd: “Nu we 
allemaal gaan samenwerken, moeten 
jullie ook je deuren openzetten. We hebben 
geen geheimen meer voor elkaar.” Je kunt je 
voorstellen dat dat nogal een cultuuromslag 
was. Uiteindelijk ontstond er een inspirende 
sfeer van kruisbestuiving en collegialiteit.’
Er waren veel etentjes waarbij porseleinma-
kers, ontwerpers en andere betrokkenen aan 

‘Op een bepaald moment klonk bij de fabrikanten 
gemopper: dit lijkt helemaal niet meer op Arita-wear. 
Toen wisten we: nú gaat het de goede kant op’

Mock up van Shigeki Fujishiro

De collectie van Pauline Detour

Het aanbrengen van glazuur bij Shigeki Fujishiro 

Een rendering van de  
collectie van Tomás Alonso

Arita, Japan 

Schets van Saskia Diez
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C R I S T I A N  H A A S
Haas heeft zijn strepen als designer van table-

ware al ruimschoots verdiend. Zo ontwierp hij 

voor gerenommeerde fabrikanten als Christofle, 

Rosenthal, Villeroy & Boch en Theresienthal. Ook 

verlichting en meubelen worden in zijn ontwerp-

studio in Porto ontwikkeld, alle getypeerd door 

een mix van sobere lijnen en stijlvolle details. In 

samenwerking met de Housengama pottery 

ontwikkelde hij een serie multifunctioneel en 

fijnzinnig serviesgoed.

C H R I S T I E N 
M E I N D E R T S M A
Meindertsma is een ontwerpster die in haar werk 

veelal inzoomt op een specifiek product of zelfs 

het ruwe materiaal. Het onderzoek is soms het 

eindresultaat maar ook in haar producten wil ze 

maakprocessen laten zien. Ze won inmiddels drie 

Dutch Design Awards en haar werk werd in di-

verse musea geëxposeerd. Binnen dit project 

bracht ze linnen en porselein samen, twee pro-

ducten die al in een Gouden Eeuw tussen 

Nederland en Japan werden verhandeld.

I N G E G E R D  R Å M A N
Råman is een van de meest vooraanstaande 

Zweedse ontwerpers van glaswerk en keramiek. 

Haar werk laat zich typeren door eenvoud en 

tijdloosheid en met haar ontwerp won ze al 

zeventien keer een Excellent Swedish Design 

Award. Multifunctionaliteit speelt een belangrijke 

rol in haar ontwerp en ook voor dit project  

onderzocht ze dat thema, met in de hoofdrol:  

het schoteltje. 

B I G - G A M E
Augustin Scott de Martinville, Grégoire 

Jeanmonod en Elric Petit werken onder de  

naam BIG-GAME en tekenden voor een scala aan 

producten voor oa Alessi, Hay, New Standard en 

Moustache. Hun ontwerpen zijn doorgaans 

charmant en toegankelijk maar vooral bruik-

baar. Voor 2016/ stortten ze zich op het dagelijkse 

ritueel van het koffiezetten.

lange tafels samen aten. ‘Inspirerend,’ vond 
Baijings, ‘omdat het er zo anders aan toe gaat 
dan bij ons. Niets is in porties opgedeeld, 
iedereen deelt alles. Voor elk gerecht gebrui-
ken ze het juiste bordje. Je schenkt elkaar 
sake in, dat doe je niet zelf. Aan het eind van 
het diner gaat iedereen staan. Je klapt dan 
allemaal tegelijkertijd voor het lekkere eten. 
Dat geeft kippenvel en creëert een enorme 
saamhorigheid.’

P R O N K S T U K K E N
Wat was de rol van henzelf, als art directors, 
samen met Teruhiro Yanagihara? ‘We hebben 
de ontwerpers opdracht gegeven zich te laten 
inspireren door Arita en de mogelijkheden 
die de makers hen boden. Daarbij hebben 
we ze aangemoedigd om de pottenbakkers uit 
hun comfortzones te trekken, verder kregen 
ze min of meer carte blanche. Nou ja, we 

wilden geen zestien theesets, dus we hebben 
wel een beetje richting gegeven. 
Op een bepaald moment, toen de ontwerpers 
hun eerste ideeën hadden gepresenteerd, 
klonk er bij de fabrikant gemopper: ja, 
maar dit lijkt helemaal niet meer op Arita-
wear.’ En toen wisten we: nú gaat het de 
goede kant op. Want we doen dit om een 
nieuwe stap te maken, een nieuw hoofdstuk 
te beginnen.’
De art directors stimuleerden de ontwerpers 
om vooral gebruik te maken van hetgeen 
Arita zo bijzonder maakt: de mogelijkheid om 
supertraditioneel handwerk te combineren 
met hightech productietechnieken. Hun 
eigen bijdrage aan de collectie laat mooi zien 
wat die combinatie kan opleveren. De trans-
parante vaas van Teruhiro Yanagihara, waar 
het licht doorheen schijnt, poreus als een 
spons, kon gemaakt worden met behulp van 

‘De art directors stimuleerden de ontwerpers om 
gebruik te maken van hetgeen Arita zo bijzonder maakt: 
de mogelijkheid om supertraditioneel handwerk 
te combineren met hightech productietechnieken’

Schets van  
BIG-GAME                        

De collectie van BIG-GAME

Linnen modellen van 
Christien Meindertsma

Bij pottery Kaolin 

Prototypes van de collectie van Christian Haas 

Prototype van een theepot voor BIG-GAME 
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L E O N  R A N S M E I E R
De Amerikaan Leon Ransmeier studeerde in 2001 

af aan Rhode Island School of Design. 

Opvallende designs van zijn hand zijn onder 

meer Chiaro chair voor Mattiazzi, de AGL Table 

Group van Herman Miller en de Revolver Bar 

Stool voor HAY. Hij werkte in Arita met ongegla-

zuurd Amakusa-porselein en onderzocht welke 

rol een handvat heeft binnen serviesgoed.

S T U D I O  W I E K I  S O M E R S
Wieki Somers en Dylan van den Berg zijn samen 

Studio Wieki Somers en hun oeuvre onderscheidt 

zich door een fijnzinnig gevoel voor materiaal 

en technische vindingrijkheid. Het tweetal werkt 

voor een groot aantal internationale fabrikan-

ten, musea en galeries. Ze lieten zich deze keer 

inspireren door het gebruik van metalen stencils 

en de symboliek van de maan in de Japanse 

cultuur. Het resultaat is een uitgebreid theeser-

vies, met gebruik van de iconische kleur 

Koransha blue.

T A F
Taf is de in Stockholm gevestigde design- en 

architectuurstudio van Gabriella Gustafson en 

Mattias Ståhlbom. Ze houden zich er voorname-

lijk bezig met ontwerp voor alledaags gebruik, 

van een dokterskantoor tot verlichting. Hun werk 

combineert een immer aanwezige knipoog met 

een intrigerend gebruik van materiaal. TAF pro-

duceerde al een fiks aantal succesvolle items 

voor merken als Muuto, Karimoku New Standard 

en Zola en hun werk is in meerdere musea te zien. 

Voor dit project vervaardigden ze een servies 

dat geschikt is voor zowel kinderen als 

volwassenen.

T E R U H I R O  YA N A G I H A R A
Eén van de drie creative directors van 2016. 

Teruhiro Yanagihara (1976) is een multitalent: 

naast product designer voor oa Offecct, Pallucco 

en Kimura Glass is hij interieurontwerper voor 

Sergio Rossi en de Less Is More Group in Japan. 

Ook is hij creative director van meubelmerken 

Karimoku New Standard en TYP by Morpho en 

tevens een van de oprichters van het jaarlijkse 

designsymposium Designeast in Osaka. Hij wil in 

zijn werk grenzen verleggen en maakte voor dit 

project een ‘super-Standard’ servies met een 

experimenteel glazuur en een vaas met een 

sponsachtige structuur. 

A R I T A  H O U S E 
Hoe dat eruitziet, zo’n kop van echt 
Arita-porselein? Je kunt het gaan 
bekijken in Arita House, dat 
Scholten & Baijings inrichtten, pal 
naast het Rijksmuseum. De hele 
2016/-collectie is er tentoongesteld 
en te koop, er wordt een film ver-
toond over de manier waarop porse-
lein in Arita wordt vervaardigd. Ook 
zijn er workshops, lezingen, presen-
taties en theeceremonies. 
aritahouseamsterdam.com 

D A A R N A A S T…
In het Rijksmuseum is bovendien de 
tentoonstelling Arita Porselein van 
nu te zien. Hier worden de high-
lights van de 2016/-collecties ge-
combineerd met historische stuk-
ken uit de museumcollectie. Zo is de 
koffiefilterkan van Big-Game naast 
een zilveren schenkkan uit 1748 
gezet. De hypermoderne kommen 
en schalen van Christian Haas, 
gemaakt met behulp van spuitgiet-
mallen, zijn gecombineerd met een 
ontbijtservies in fluorgeel geperst 
glas ontworpen door Piet Zwart en 
H.P. Berlage in 1924. 
22 april tot en met 9 oktober, 
Aziatisch Paviljoen, rijksmuseum.nl

een technisch porselein, ontwikkeld door het 
Saga Ceramics Research Laboratory. ‘Dat is 
echt een conversation piece,’ aldus Baijings, 
‘Het staat niet alleen goed op tafel, maar biedt 
ook voor uren gespreksstof. Het laat zien wat 
een rijke bron het traditionele Arita-
porselein kan zijn voor hedendaags design.’
Scholten en Baijings ontwierpen in samen-
werking met Hamatan Touen en met behulp 
van Saga Ceramics Research Laboratory een 
serie borden, gebaseerd op historische 
pronkstukken uit de Arita-collectie. De vor-
men van de borden zijn ontstaan door de 
outlines van twee ‘oude pronkstukken’  
digitaal met elkaar te verbinden. Door samen 
te werken met het laboratorium konden  
de mallen van de borden rechtstreeks in  
het gips worden gefreesd waardoor de details 

in het porselein heel mooi scherp zijn.
Van de handgeschilderde tekeningen op de 
originele borden namen ze details, die ze in 
eigen composities op de borden plaatsten, 
waardoor een compleet nieuw en hedendaags 
beeld ontstaat. ‘Op deze manier wilden we de 
schoonheid van Arita-porselein vieren, bij-
voorbeeld voor een mooi gedekte tafel,’ ver-
telt Baijings. ‘Dat staat in dit hele project 
centraal.’ 
Wie niet in Milaan was, en nu wel eens wil 
zien what all the fuss is about, kan terecht in 
Arita House Amsterdam. De hele 2016/-col-
lectie is er tentoongesteld en je kunt er ook 
Japans porselein kopen. Baijings: ‘Dat was 
tenslotte onze opdracht: Arita weer wereld-
wijd onder de mensen brengen.’ 
2016arita.com

‘Van de handgeschilderde tekeningen 
op de originele borden namen ze de 
details, die ze in eigen composities op de 
borden plaatsten, waardoor een nieuw, 
hedendaags design ontstaat ’

Prototypes van Studio Wieki Somers

Modellen van TAFDe collectie van Leon Ransmeier

Bij pottery Hataman Touen

Schets  van Teruhiro 
Yanagihara 

De collectie van Teruhiro Yanagihara 
geproduceerd door Fujimaki Seitou

Prototype van de vaas van Teruhiro Yanagihara
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