
G
oogle voorde lol
eens ‘butterfly
chair’. Inno time
vult uwbeeld-
schermzichmet
honderden,nee

duizendenvlinderstoelen, die op
deplaatjesnauwelijks vanelkaar
verschillen.Wel variëren ze inprijs
vanhonderdvijftig tot twaalfhon-
derd euro.Ubentnatuurlijkniet
gek. Even speuren leert dat dit be-
faamdemeubel in1937ontworpen
isdoor JorgeFerrariHardoy, Anto-
nioBonet en JuanKurchan.Dan
moetenal die goedkope varianten
replica’s zijn, dieniet kunnen tip-
penaanhet origineel.
Maarwist udathetwoord

‘origineel’ inde vorige zindiscu-
tabel is?De ‘butterfly chair’mag
bekendstaanalsbaanbrekend
designenzelfs inhetMoMA in
NewYork staan, stiekem ishet ook
eenkopie.Ofhetmoet toeval zijn
dat-ie als tweedruppelswater lijkt
opde in1877door JosephBeverly
Fenbyontworpen ‘folding chair’,
die in legerkampengebruikt
werd.DeFenby-variant oogtwat
technischer, het vouwbare frame
is vanhout,maardegelijkenis is
onmiskenbaar.
Dieontdekkingbrachtde

BelgischedesignjournalistChris
Meplonookeven vanhaar stuk. ‘Ik
haddebutterfly chair altijd als een
fantastisch, vernieuwendontwerp

Clapchair vanBob
Copray&Niels
Wildenberg, 2015, een
odeaanRietveldsRed
BlueChair.

Wehebben liever eenechtedesignstoel in
onzewoonkamer staandaneen replica.
Maarhoe erg is kopieergedrag eigenlijk
als er ietsnieuwsuit voortkomt?

DoorElsbethGrievink

SmokeRietveld
RedBlueChair,
vanMaartenBaas,
2002.
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gezien. Plots komje erachterdat
er al een voorloperbestonden
realiseer je jedatdeontwerpers van
debutterfly chair dat ookgeweten
moetenhebben.’
Meplonsontdekkingwasde

aanleiding voorde tentoonstelling
‘Cecin’est pasunecopie’, inhet
Centred’innovationetdedesign,
ophethistorischemijnbouwter-
reinLeGrandHornu, inBrus-
sel. Een tentoonstellingoverde
aard, betekenis enacceptatie van
kopieertechnieken indeontwerp-
wereld. En vooral ookoverhet
grijze gebieddatbestaat tussen
aanvaardbaar enonaanvaardbaar
kopiëren.Wantwanneerheb je te
makenmetordinair jatwerk en
wanneermet ‘voortbordurenop’,
‘leren van’ of zelfs ‘eren van’?

Indefik
Alsdesignjournalist kreegMeplon
welhonderdkeerdezelfde vraag
vandeontwerpersdie ze interview-
de. ‘Ze zeiden:Chris, zehebben
mijn stoel nagemaakt en ze verdie-
nener grof geld aan.Kun jedaar
niet iets over schrijven?’Maarhoe
meerMeplonzich inhet onderwerp
verdiepte, hoeonduidelijkerde
zakenbleken te liggen.Endat vond
ze een interessant gegeven.
Omalvastmet een ‘spoiler alert’

te beginnen: indehele tentoon-
stelling is geen ranzige rip-off te
bekennen.Er staat louterhoog-
waardigdesign, datmeerofminder
vananderhoogwaardigdesign
afgeleid is. In totaal 120 stukken,
ingedeeld in vijf verschillende
categorieën, dieduidelijkmaken
datde ene ‘kopie’ de andereniet
is.Neemdegoudenvliegenplak-
ker vandeBelgischeontwerper
HildeDeDecker.Hij ziet eruit als
zo’nbruinplaklintwaar vliegenop

afkomenenaan
zedoodgaan,ma
in14-karaats gou
liever inhuis?U
kostbarenepper
origineel?Een ty
vaneenkopiedie
text nieuweasso
Samenmetde

butterflystoel en
eengroepjebure
inspireerdophe
Anglepoise-ontw
GeorgeCawardi
zwevende stoele
gaat afvragenwi
kwam, isde vlieg
inde sectie ‘Cop
wordtde tentoon
gewezenophetn
indesign. ‘Laten
innovatieniet al
opwat al beston
‘Wegelovengraa
als briljant genie
ermeestalmeer
nodig zijnomee
tebrengen.Crea
vormvanstrateg
Datwordtnogdu
ruimte ‘Copy top
zienwe tienkeer
eenhedendaags
eendesignklass
twee stoelendie
aandeberoemd
vanGerrit Rietve
deNederlandse
MaartenBaas, d
Nederlandseduo
NielsWildenber
eer aande stoel d
te steken, eneen
maarnogaltijdh
vanhet originee
Copray&Wilden
eencampingkla
vandeRedBlueC
DeNederland

janPot gebruikt
zelfs letterlijk in
CarbonCopy-sto
eenhommagebr
vuldig gekopieer
versterktepolyes
Charles enRayE

‘Ze verdienengrof geld
aanmijn stoel.Kun
jedaarniet iets over
schrijven?’

nblijvenkleven tot
aardanuitgevoerd
ud.Welkehebtu
maghet zeggen, de
rdofhet plakkerige
ypisch voorbeeld
e indenieuwecon-
ociaties oproept.
e eerdergenoemde
nzijn voorloper,
eaulampenge-
et archetypische
werp vandeBrit
ne eneenheel stel
nwaarvan je je
ie er als eerstemee
genvanger te zien
py to continue’.Hier
nstellingbezoeker
nut vanevolutie
nwewel zijn: is
ltijd gebaseerd
d?’ steltMeplon.
ag indeontwerper
e.Maar feit is dat
interpretaties

enontwerp verder
ativiteit is vaakeen
gischhergebruik.’
uidelijker inde
pay tribute’.Hier
r eenhommage van
seontwerper aan
ieker. Zo staaner
eenodebrengen
eRedBlueChair
eld.Deene is van
sterontwerper
deandere vanhet
oBobCopray&
rg.Baasbewees zijn
doordie indefik
nzwartgeblakerde,
herkenbare versie
l uit tebrengen.
nberg creëerden
apstoelmetde looks
Chair.
se ontwerperBert-
t hetwoord ‘kopie’
denaamvanzijn
oel,waarmeehij
rengt aande veel-
rde,met glasvezel
ster kuipstoel van
Eames, die inde

CarbonCopy vanBertjan
Pot, 2003, eenhommage
aandeberoemdekuipstoel
vanCharles enRayEames.

ren vijftig dedesignwereldhevig
beroeringbracht.De combinatie
nhogekwaliteit enbetaalbaar-
idmaaktedie stoel populair bij
pycats.De replica’s die onlangs
erdenaangeboden inAldi-super-
arktenkregengeenplekje inde
ntoonstelling.DeCarbonChair,
eBertjanPot in samenwerking
etMarcelWanders voorMoooi
t hetCarbonCopy-prototype

verder ontwikkelde,wel. Pot gaf er
eennieuwedraai aan.Datdeedhij
doorhetzelfdemodel stoel te spin-
nenuit inkunsthars gedrenkte
koolstofdraad,waardoorhij een
nieuw icoonschiep.

Het I-woord
GeenAldi-designdus.Wel Ikea, al
heeftChrisMeplondaar langover
moetennadenken.Want: ‘Ikea zegt
dathet goededesignstukken toe-
gankelijkwilmaken voor eenbreed
publiek. Enals je deFrostabekijkt,
Ikea’s versie vanAlvarAalto’s Stool
60 voorArtek, slaagthet daar goed

in.Maar als je evenwat langer
nadenkt overdat argument ‘toe-
gankelijkmakenvoor eenbreed
publiek’, besef je al snel: alswedat
zomaar accepteren, is álles geoor-
loofd.De illegale replicawebsites
gebruikendatzelfde argumentna-
melijk ook.Maardanalleenals een
alibi omgeld tekunnenverdienen
met andermans ideeën.’
Tochkoos ze ervoorbeide

krukkeneenplek te geven inde
tentoonstelling. IkeanaastArtek.
De reden? ‘Wat ik leuk vind isdat
mensen via Ikeaontdekkendat
zo’nkruk vanArtekbestaat.’Ook
kwamer een rijstpapieren lamp
inde tentoonstelling, die voor vijf
euro te koop isbij ‘dewinkel diewe
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De
kuipstoel
vanCharles
enRay
Eames is
tijdloos.

Longneck
bottle, vanHella
Jongerius, 2000.

Handlewith care
teapot vanRichard
Hutten, voorDroog

Design, 2011.

Dereplica’s die
Aldi-supermarkten
aanbieden, kregen
geenplekje opdeexpo
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niet steeds gaannoemen’, aldus
Meplon.Gewoon, omdatdiepast
binnenhet verhaal ‘East copies
west copies’, naast deFormakami-
lampvan JaimeHayon, uit 2015,
deHotaru-lampvanBarber&Os-
gerby, uit 2015, ende rijstpapieren
lampdiede Japans-Amerikaanse
kunstenaar IsamuNoguchi in
1951 voorVitra ontwierp.Het viel
voorMeplonnietmeealle stukken
die zewilde tonen inbruikleen te
krijgen. ‘Ontwerperswildenniet
altijdmeewerken’, verteltMeplon.
‘Producentenhingende telefoon
opals zede titel vande tentoonstel-
linghoorden, uit angst geasso-
cieerd tewordenmetkopiëren.’
Terwijl kopiëreneigenlijkuit het
verdomhoekjewordt getrokken

doorde tentoonstelling.Want als
deze tentoonstelling ietsduidelijk
maakt, is hetwel dat begrippenals
kopie, originaliteit en individueel
auteurschapbetrekkelijk zijn.Dat
dedesigner slechts inuitzonder-
lijke gevallenaanonsbeeld van
eencreatiefwonderkan voldoen.
Ookontwerpers kijkennaar elk
gaan somsdoelbewustmet elka
werkaandehaal, rekkendegre
zen vankopieergedragopof zijn
toevallig afzonderlijk vanelkaa
bezigmetdatwat inde luchtha
Dat isniet teleurstellend,maar
gedegenmanier omaanvernieu
wing tewerken.Betekentdit da
minderbenauwdmoetenomga
methet fenomeenkopiëren?Vo
gensMeplon ishet alleenal goe
tebeseffendat er veel grijstinte
zijn.Watwel enniet kan, blijft e
gevoelskwestie en voer voordis
sie. Eenboeiendonderwerp van
gesprek, voorde terugreis vana
GrandHornu.Wantde tentoon
ling isde tripnaarhet zuidenm
danwaard.❑

‘Kopiërenwordtdoor
de tentoonstelling
uit het verdomhoekje
getrokken’

Cecin’est
pasunepipe
De titel van de
tentoonstelling ‘Ceci n’est
pas une copie’ verwijst
naar eenwerk van de
surrealistische kunstschilder
RenéMagritte.Het is een
schilderij waarop eenpijp is
afgebeeld,met daaronder
dewoorden ‘Dit hier is
geen pijp’, omdat een
verwijzing naar een pijp
iets anders is dan eenpijp.
In de tentoonstelling is een
sculptuur van Studio Job te
zien die op zijn beurt weer
verwijst naar het werk van
Magritte.

‘Ceci n’est pas une copie’ is
te zien tot enmet 26 februari
2017, op LeGrandHornu,
Brussel cid grand hornu bekaar,
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Brussel, cid-grand-hornu.be

HandgemaakteHotaru-
lampvanBarber&

Osgerby, 2015.

Papieren lamp
van Ikea (jaar
onbekend).

Formakami-lampvan
JaimeHayon, 2015.

Stool 60 vanAlvarAalto
voorArtek, 1933.

KrukFrosta van Ikea
(jaar onbekend).
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