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Joris heeft zijn studio in
een oud douanegebouw
in de Rotterdamse haven.

In een oud pakhuis in het
Rotterdamse havengebied maakt
hij, te midden van vakgenoten
en vrienden, zijn dromen waar.
ELLE Wonen wil daar meer van
weten en stelt Joris Laarman (27)
twaalf keer voor een keuze.

‘ik heb niets met trends’
wie is Joris Laarman?
Na een paar jaar op de kunstacademie in Arnhem te hebben
doorgebracht, koos Joris Laarman (1979) toch voor Design
Academy Eindhoven. In 2003 studeerde hij cum laude af met
radiator Heatwave, die een Red Dot Design Award, een Interior
Innovation Award tijdens de meubelbeurs in Keulen, en een
Best Young Designer 2004 van Wallpaper Magazine in de wacht
sleepte en vrijwel ieder interieurmagazine haalde. Na een tijdje
bij een ontwerpbureau in Den Bosch te hebben gewerkt, begon
Joris voor zichzelf. Samen met een groep voormalige klasgenoten
en vrienden verhuisde hij zijn studio naar een oud douanegebouw
in Rotterdam, vanwaaruit hij tot op heden werkt. Joris Laarman,
Rotterdam, 010-2449087, www.jorislaarman.com.

fotografie Inga Powilleit styling wietske hoogstadt tekst Elsbeth Grievink
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In de werkruimte van Joris staan
(delen van) prototypes en proefmodellen, zoals lamp Nebula
voor Flos en klimwand Ivy.

Bomen kunnen dikker
worden, als dat nodig is.
Het menselijk lichaam daarentegen, kan bot afstoten
waar het overbodig is.
Met dat uitgangspunt in
zijn hoofd construeerde
Joris Laarman twee hightech
stoelen, de Bone Chair
en de Bone Chaise.
Sculpturale vormen, van
respectievelijk aluminium
en polyurethaan, zijn
daarvan het resultaat.
De Bone Chair, ontstaan
uit de samenwerking met
Droog Design en galerie
Friedman Benda in New
York, is te bewonderen
(en voor € 32.000 te koop)
bij The Frozen Fountain in
Amsterdam.

Hoofd of hart? ‘Hart. Alhoewel ik niet houd van mensen die
dingen maken om zich maar te kunnen uiten. Waarom zou je
anderen daarmee vervelen? Ik ga voor een combinatie: een
intelligent ontwerp dat je direct raakt door zijn schoonheid.’
Doener of dromer? ‘De meeste van mijn projecten beginnen
met dromen. Ook haal ik veel inspiratie uit het internet, waar veel
filmpjes van wetenschappelijke experimenten te vinden zijn. Mijn
Bone Furniture is ontstaan naar aanleiding van een filmpje over
een Duitse professor die jarenlang bomen had bestudeerd, en dat
proces had vergeleken met het groeiproces van menselijke botten.
Dat heb ik als legitimatie gebruikt om elegante vormen te creëren.’
Avontuur of structuur? ‘Nou, momenteel ben ik bezig met
het ontwerpen van een luchtschip voor één persoon. Een soort
brommer voor in de lucht, die omhoog gehouden wordt door
heliumballonnen. Dat vind ik wel avontuurlijk! Of zoiets nieuw is,
daar houd ik me niet mee bezig. Ik doe het puur voor mezelf.’
Vrienden of vakgenoten? ‘Veel van mijn vrienden zijn ook
vakgenoten, en delen dezelfde werkruimte. Christien Meindertsma
en Demakersvan waren klasgenoten van me op Design Academy
Eindhoven, waar we op een soort eilandje leefden. Dat eilandje
hebben we gewoon verplaatst naar deze loods in Rotterdam.

Het gaat supergoed: we helpen elkaar en groeien samen verder.’
Trends of klassiekers? ‘Met trends heb ik helemaal niks.
Ik snap niet dat mensen hun huizen helemaal laten ontwerpen door
een stylist of interieurarchitect. Het heeft toch niets met thuiskomen
te maken, als iemand anders jouw thuis ontworpen heeft? Mijn
eigen huis ziet er niet uit, maar dat vind ik niet erg. Toch zou ik wel
een paar afgefikte spullen van Maarten (Baas, red.) willen hebben,
en de tafel Cinderella van Jeroen (van Demakersvan, red.), of een
poef van Christien (Meindertsma, red.). Het werk van de mensen die
je kent is extra waardevol, omdat je weet hoeveel liefde erin zit.’
Strak of barok? ‘Toen ik mijn radiator Heatwave in de woon
bladen terugzag, in allerlei barokke collages, was ik verbaasd. Dat
was nooit mijn bedoeling geweest. Ik wilde een statement maken
en in deze periode van ‘form follows function’ laten zien dat functionaliteit niet altijd met soberheid te maken heeft. Ik kies niet tussen
strak of barok. Het kan allemaal, als er maar een goede reden voor is.’
9-5 of nachtbraker? ‘Nachtbraker. Als ik drie dagen achtereen
van 9 tot 5 gewerkt heb, moet ik meestal ineens een avond lang
doorzakken, of zo. Ik kan niet tegen te veel regelmaat. Toch ga ik
nooit uit en kom ik zelden in het centrum. Dan zit ik hier liever aan
>
de kade met de barbecue aan.’

118

interview119

In Joris’ studio, klautert de door
hem ontworpen Ivy tegen de
wand omhoog. Ivy is als lingerie
voor de muur, en fungeert niet
alleen als decoratie, maar ook
als klimwand. ‘Als je eenmaal
boven bent, kun je je eigen
over-gedesignde huis vanuit een
andere hoek bekijken,’ aldus Joris.

Van linksboven, met de
klok mee: Klimwand Ivy. |
Experimenteel lampje van
grafiet, waarvan de voet
zelf als dimmer fungeert.
| Joris op de bank in zijn
werkruimte. | Gezeefdrukt
elektronisch circuit. | Met
de weelderige vormen van
Radiator Heatwave laat
Joris zien dat functioneel
niet altijd hetzelfde is als
sober. De decoratieve vorm
is in dit geval juist essentieel
voor een optimaal gebruik. |
Kandelaar. | Joris in overleg
met de artdirector van Jaga
over de stand in Milaan.
| Voor een multiculturele
wijk in Den Bosch ontwierp
Joris satellietschotels met
decoratieve patronen uit de
keramiek, overal ter wereld.
De Ploossche Schotels
vormen een afspiegeling
van de buurt.

Roem of rijkdom? ‘Li Edelkoort bracht mijn radiator Heatwave in
Milaan als hét paradepaardje van Design Academy Eindhoven. Toen
ik de Interior Innovation Award won, was de publiciteitsgolf enorm.
Ik stond in ieder blad, maar had nul euro op mijn bankrekening en
moest een baantje bij een helpdesk aannemen om rond te komen.
Dat was een rare tijd. Gelukkig kan ik inmiddels goed leven van
mijn werk. Rijk worden hoeft niet per se, maar geld geeft wel
vrijheid. Zo’n luchtschip bijvoorbeeld, kun je niet maken als je
geen cent te makken hebt. Ik hoef dus geen dure auto of een boot,
maar ik vind het wel prettig om me geen zorgen te hoeven maken.’
Cultuur of natuur? ‘Ik zou graag buiten de stad wonen en meer
met de natuur leven. Opmerken dat het herfst wordt, of lente. Voelen
dat je leeft. Ook zou ik mijn tv weleens de Maas in willen gooien.
Ik heb echt een hekel aan dat ding; televisiekijken is zo’n tijd
verspilling. Liever haal ik mijn inspiratie ergens anders vandaan.’
Alleskunner of specialist? ‘Tja, dat is het dilemma van alle
mensen die aan Design Academy Eindhoven zijn afgestudeerd:
ze kunnen alles een beetje, en geen één ding heel goed. Zo ben

ik eigenlijk een veel betere liedjesschrijver dan ontwerper. Ik heb
veel in bandjes gespeeld. Heel slechte bandjes hoor, maar het was
wel leuk. Muziek is lekker direct: je haalt je hand over de snaren
van een gitaar en je hebt geluid. Bij ontwerpen is dat anders: voor
een product eindelijk klaar is, ben je zo een jaar verder.’
Nederland of buitenland? ‘Als jonge ontwerper heb je het
nergens beter dan in Nederland. Alle ogen zijn op Nederland
gericht en daardoor heb je veel meer kansen dan in laten we
zeggen Amerika. Daar is het hartstikke moeilijk, zelfs al ben je
steengoed. Anderzijds is Nederland ook wel weer bekrompen.
Bijna al mijn opdrachtgevers komen uit het buitenland, omdat ze daar
veel meer openstaan voor mijn werk en er meer voor overhebben.’
Luxe of eenvoud? ‘Het probleem met luxe is: mensen gebruiken
het slecht. Als geld geen rol speelt, neigen mensen onmiddelijk
naar het gebruik van goud en diamantjes. Luxe zou iets interes
santer moeten worden dan zebraleer. Mijn levensstijl is eenvoudig
en luxe tegelijk. Ik mag niet klagen… (Denkt even na.) Nee, ik mag
absoluut niet klagen.’
«

