DREAM OUT LOUD
Agatha Haines – Circumventive Organs, 2013

De Britse ontwerper Agi Haines stelt zich voor hoe het zou zijn om niet alleen
bestaande menselijke organen na te maken met een 3D-bioprinter – iets waar
wetenschappers en medici al onderzoek naar doen – maar ook nieuw
ontworpen, verbeterde organen te produceren en te implanteren. Daarmee
zouden chronische ziektes of afwijkingen kunnen worden behandeld en
genezen. Zelfs dierlijke cellen met bruikbare eigenschappen kunnen zo ingezet
worden voor het maken van Frankensteinachtige organen. Een orgaan met
cellen van een sidderaal zou bijvoorbeeld als een natuurlijke defibrillator kunnen
werken, om een stilstaand hart met een schok te reanimeren. Haines’
ontwerpen zijn speculatief: ze gebruikt haar verbeeldingskracht om (vaak
ingewikkelde en theoretische) toekomstscenario’s voorstelbaar te maken.

Bart Hess – Digital Artifacts, 2013

De ontwerpen van Bart Hess, die aan de Design Academy in Eindhoven
studeerde, zijn onlosmakelijk verbonden met het menselijk lichaam.
Voor zijn performance Digital Artefacts gebruikt Hess hete was die een dun
laagje vormt zodra deze met de huid in aanraking komt. Een model in een licht
harnas hangt boven een tank gevuld met water en was, en zakt langzaam naar
beneden. Met elke beweging die ze maakt blijft er een laagje was aan haar
lichaam plakken, alsof er direct op de huid geprint wordt. Hess waardeert de
imperfecties en de grillige vormen die zo ontstaan; hij ziet ze als glitches –
de kleine, willekeurige verstoringen die vaak in digitale beelden voorkomen.
De Digital Artefacts tonen hoe Hess zich de mode van de toekomst voorstelt:
geen losse kledingstukken meer, maar een tweede huid die je jezelf elke dag
opnieuw aanmeet en die je naar believen kunt manipuleren.

Benedikt Fischer – broches, 2011-2016, Monocoque, 2013-2015 en
bergbroches, 2011-2014

Hoewel duurzaamheid niet het hoofdthema is in het werk van Benedikt Fischer,
past hij traditionele bewerkingsmethoden toe op gevonden materialen.
Voor een serie broches sneed Fischer delen uit afgedankte bouw- en
skihelmen, en bewerkte de oppervlakken met een scalpel en een
handsteekbeitel. Zo ontstonden structuren die doen denken aan bijvoorbeeld
een dierenvacht of boombast. De Latijnse titels van deze sieraden, zoals
Abelii Abelii (orang oetang) en Arctos Arctos (bruine beer), verwijzen niet
alleen naar die op vacht lijkende structuren, maar ook naar de beestenkoppen
waaraan ze instinctief herinneren. Voor een uitbreiding van zijn eerste reeks
smolt Fischer het plastic van de helmen om tot broches die lijken op
besneeuwde miniatuurbergtoppen (zoals Akka, vernoemd naar een
bergmassief in Noord-Zweden), en bewerkte hij anonieme, massageproduceerde plastic gebruiksvoorwerpen tot een serie hangers (Monocoque).

Boyan Slat – The Ocean Cleanup, 2016

Jaarlijks komt er zo’n acht miljoen ton plastic in zee terecht. Oceaanstromen
drijven dit bij elkaar in vijf grote kolken (gyres), elk met een doorsnede van
duizenden kilometers: de ‘plastic soep’. Na verloop van tijd desintegreert het
plastic tot minuscule deeltjes, zogenaamde microplastics. Daarbij komen giftige
stoffen in het water, en dus in onze voedselketen, terecht. Boyan Slat gaf in
2013 zijn studie Lucht- en Ruimtevaarttechniek in Delft op om zich volledig te
richten het tegengaan van deze processen met The Ocean Cleanup. Via
crowdfunding haalde hij ruim twee miljoen dollar op voor de uitwerking van
reusachtige V-vormige, drijvende ‘armen’ van honderd kilometer lang, die het
plastic opvangen en naar een verzamelplatform leiden. Het platform wordt
geleegd, waarna het plastic wordt gerecycled. Dit jaar zal het ontwerp voor het
eerst in de Noordzee worden getest om te zien of het de zware
weersomstandigheden daar kan doorstaan.

Claire Verkoyen – Shaping Space I, 2012, Shaping Space II, 2012 en
Shaping Space VI, 2016

Claire Verkoyen studeerde aan de Université de Paris en aan de St. Joost
Academie in Breda, en beheert sinds 2006 de keramiekwerkplaats van de
Gerrit Rietveld Academie. Tijdens een bezoek aan Jingdezhen, de regio die al
1700 jaar het centrum van de Chinese porseleinproductie is, zag Verkoyen
indrukwekkende, flinterdunne porseleinen kommen. Ze besloot een aantal van
deze kommen te importeren om ze in Amsterdam te bedrukken met
lijntekeningen, gemaakt met speciale 3D-software. De tekeningen visualiseren
een utopisch wereldbeeld waarin de mens heeft plaatsgemaakt voor
insectachtige wezens en machines, en waarin processen van groei en
constructie met elkaar verweven zijn. In de 17e en 18e eeuw importeerde
Nederland al porselein uit China, waaronder porselein dat speciaal voor de
Europese markt werd gemaakt (‘Chine de commande’) en vervolgens in
Nederland kleurig werd versierd (‘Amsterdams bont’). Verkoyens kommen
vormen een voortzetting van deze Chinees-Nederlandse relatie.

Dirk Vander Kooij – NotOnlyHOLLOW Chair, 2014

Ontwerper Dirk van der Kooij ontwikkelde zelf een machine uit een afgedankte
robotarm uit de auto-industrie. De machine print stoelen, tafels, vazen en
lampen van dikke lijnen gerecycled en gesmolten plastic. Milieubewustzijn is
daarbij een afweging, maar Van der Kooij is ook geïnteresseerd in de
gelaagdheid en de kleureffecten. De Not Only Hollow Chair werd geprint met
een holle buis van semitransparant gerecycled plastic. Dat leverde niet alleen
een stevige constructie op, maar ook een bijzonder grafisch effect. Naast de
uiteindelijke stoel, waarvan er voorlopig 25 van zijn gemaakt, is hier het
prototype te zien. Het prototype toont de beperkingen van het gebruikte
maakproces: doordat het plastic te dik was en te snel afkoelde, bleven de
lussen niet goed aan elkaar plakken.

Elisa van Joolen – One-to-One , 2016, Invert Footwear, 2013

Waar begint en waar eindigt de identiteit van een modelabel? Met deze vraag
houdt Elisa van Joolen zich bezig. Voor het project 11”x17” sneed Van Joolen
kledingstukken op tabloidformaat (27,94 x 43,18 cm), ruilde de stukken
onderling uit en combineerde high end items met massa-geproduceerde
stukken – precies zoals consumenten dagelijks met kleding omgaan.
Zo doorbreekt ze de hiërarchie van modemerken. Met Invert Footwear keert
Van Joolen sneakers van Nike en Converse binnenstebuiten om de schoenen
van hun merkidentiteit te ontdoen. De stiknaden maken het werk van de
fabrieksarbeider zichtbaar, iets wat normaliter verborgen blijft achter de
zorgvuldig gecultiveerde merkimago’s. Voor One-to-One gebruikte Van Joolen
merkkleding als medium om delen van andere kledingstukken te bedrukken met
behulp van inkt. Met deze handeling ondermijnt Van Joolen de status van het
label en toont ze ons een letterlijke registratie van de materiële eigenschappen.

Fairphone (Bas van Abel) – Fairphone 2.0, 2016

Bas van Abel besloot tot het ontwikkelen van de Fairphone na het zien van een
documentaire over de uitbuiting van arbeiders. Voor de productie van een
smartphone zijn veertig (vaak kostbare) mineralen nodig, zoals tin, tantalium,
wolfraam en goud. Fairphone zet zich in voor conflictvrije mijnbouw bij het
delven van deze mineralen. Ook worden de werkomstandigheden in de Chinese
fabriek waar de productie plaatsvindt verbeterd. Sinds december 2015 is de
modulaire Fairphone 2 verkrijgbaar, die grotendeels uit onderdelen bestaat die
gebruikers zelf kunnen vervangen. Glas, accu, luidspreker, microfoon en
camera kunnen worden losgeschroefd en verwisseld. In de toekomst kunnen er
een chip voor contactloze communicatie, zonnecellen en een module voor
draadloos opladen aan de telefoon worden gekoppeld. De Fairphone gaat drie
tot vijf jaar mee.

Floor Nijdeken – Crossover Collective, 2013

In het werk van ontwerper Floor Nijdeken spelen sociale structuren, menselijke
behoeften en diepgewortelde verlangens een belangrijke rol. Zijn installatie
Crossover Collective uit 2013, een grote borduurtafel, draait volledig om
interactie: onbekenden schuiven aan en werken samen aan een kleed. Het
gezamenlijk borduren dwingt ze min of meer tot een gesprek, en zo ontstaat de
mogelijkheid om (hand)vaardigheden, kennis en herinneringen te delen.
Nijdekens installatie komt voort uit een verlangen naar sociale binding en de
beoefening van traditionele ambachten. Die aandacht voor lokale, historische
kennis en handwerktechnieken tekent zich sinds een aantal jaar duidelijk af in
het werk van veel (jonge) vormgevers, als reactie op het anonieme karakter van
industriële massaproducten. Het handwerken creëert bovendien een
rustmoment in een drukke leefomgeving en de constante informatiestroom van
telefoons en tablets – met name voor jongeren, die enthousiast op Nijdekens
installatie bleken te reageren.

Hella Jongerius – KLM World Business Class cabine interieur, 2013

Hella Jongerius ontwerpt met haar studio Jongeriuslab in Berlijn keramiek,
glas, meubels, stoffen en complete interieurs. In haar manifest ‘Beyond the
New’ (2015), dat ze samen met kunsttheoreticus Louise Schouwenberg
opstelde, spreekt Jongerius zich uit tegen het verlangen naar constante
vernieuwing in de vormgeving. Samen met senior designers Edith van Berkel
(textiel) en Arian Brekveld (meubels) ontwierp Jongerius het interieur voor een
deel van de Boeing-vloot van KLM, inclusief nieuwe Business Class-stoelen.
Binnen de beperkingen van de strenge regelgeving voor luchtvaart zocht zij
naar oplossingen die in de behoefte aan comfort van de hedendaagse reiziger
voorzien. De Nederlandse producent Desso gebruikte voor het tapijt garens
gesponnen van oude (uiteraard KLM-blauwe) uniformen en wol van Schotse
schapen die eigenlijk alleen voor de vleesconsumptie worden gefokt. Daarmee
is dit de eerste cradle-to-cradle (volledig duurzame) vloerbedekking die ooit
voor de luchtvaartindustrie is geproduceerd.

Helmut Smits – 1 Meter Party, 2013

Helmut Smits maakt sinds zijn afstuderen kunst in de openbare ruimte,
sculpturen en installaties, maar ook meubels en gebruiksvoorwerpen.
Hij ziet kunstwerken in alledaagse situaties, gedachten en dingen, en maakt
met vaak simpele interventies grote thema’s op een poëtische en humoristische
manier zichtbaar. Zo organiseerde Smits in 2013 een feest voor zijn zoontje,
samen met vriendjes en vriendinnetjes – niet omdat hij jarig was, maar omdat
uit een bezoek aan het consultatiebureau bleek dat hij binnenkort 1 meter lang
zou worden. Deze mijlpaal werd gevierd met een cake van 1 meter, 1 meter
limonade, 1 meter hoge Duplotorens, 1 meter lange feestfluitjes en als cadeau
een duimstok van 1 meter. De 1 Meter Party, die inmiddels van Tokio tot
Jeruzalem georganiseerd is, maakt een vanzelfsprekend maar uniek moment
in mensenlevens bijzonder en is niet gebonden aan een specifieke cultuur,
religie of ras.

Helmut Smits – The Real Thing, 2014

Is die bruine vloeistof die cola heet wel The Real Thing, zoals Coca-Cola
zichzelf in een oude slogan omschreef? Dat vroeg Smits zich af toen hij naar de
frisdrank keek en besefte dat niet de cola, maar de belangrijkste grondstof
(water) ‘echt’ is. Coca-Cola wordt wereldwijd verkocht en gedronken, zelfs op
plekken zonder schoon drinkwater, terwijl er 3 liter water nodig is voor het
produceren van 1 liter cola. Smits draaide het productieproces om en
destilleerde uit cola weer helder water. Hij staat zo even stil bij de invloed die
we met gedachteloos consumptiegedrag uitoefenen op de wereld om ons heen.

Jesse Howard – Transparant Tools, 2012

Jesse Howard benadrukt met zijn werk het belang van open design. Hij ontleedt
bestaande huishoudvoorwerpen, ontwerpt vervolgens zijn eigen versie en
maakt zijn technische tekeningen en onderdelen vrij toegankelijk via online
platforms. Hij studeerde in 2012 af aan de Rietveld Academie met Transparent
Tools, een serie handleidingen voor het maken van huishoudelijke apparaten.
Deze apparaten maakte Howard van onderdelen die bij lokale bouwmarkten en
huishoudwinkels te koop zijn, gecombineerd met elementen die eenvoudig te
3D-printen of CNC-frezen zijn bij een FabLab (een coöperatieve werkplaats met
computergestuurde machines) met behulp van gratis, online ontwerpen. Zo is
het schakelpaneel van Howards toaster 3D-geprint, bestaan de zijpanelen uit
CNC-gefreesd Corian (een bijzonder harde kunststof) en is het rooster gemaakt
van kippengaas. Howards praktijk is niet gericht op technische innovatie of
bijzondere esthetiek, maar op het teruggeven van de controle over de productie
van alledaagse apparatuur aan de consument.

Marjan van Aubel – Current Table, 2014 en Current Window, 2015

Marjan van Aubel studeerde af aan het Royal College of Art in Londen met een
kast gevuld met servies dat lichtenergie opslaat. De verdere uitwerking van dat
idee leidde tot de oprichting van Van Aubels bedrijf Caventou, vernoemd naar
de Franse professor die in 1817 chlorofyl ontdekte. Planten gebruiken deze
groene stof om lichtenergie om te zetten in voedingsstoffen. Dit proces, bekend
als fotosynthese, lijkt sterk op de technologie die wordt toegepast in de
producten van Caventou. In de Current Window en de Current Table wordt
zonlicht met behulp van organische kleurstoffen via DSSC’s (‘dye-sensitized
solar cells’), die tussen panelen van gehard glas zijn geklemd, omgezet in
elektrische energie. Dit specifieke type zonnecel is zelfs gevoelig voor diffuus
en indirect licht. Met de gegenereerde energie kunnen telefoons, tablets en
laptops worden opgeladen via een USB-poort.

Marleen Kaptein – Fibre Placement Chair, 2014

Marleen Kaptein werkt sinds haar afstuderen aan de Design Academy in 1999
samen met Stijn Roodnat onder de naam Kaptein Roodnat. Via Label/Breed
ging Kaptein een samenwerking aan met het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Kaptein maakte bij het NLR gebruik van de zogenoemde fiber
placement machine, een robot die dunne stroken koolstofvezel verhit, in
verschillende richtingen over elkaar heen legt, en vervolgens met elkaar laat
versmelten. Zo vormen de stroken een sterk maar licht oppervlak. Normaal
wordt deze machine gebruikt voor de productie van functionele onderdelen
voor lucht- en ruimtevaartuigen, maar Kaptein verkende de esthetische en
technische mogelijkheden ervan in haar stoelontwerp. Het resultaat was de
Fibre Placement Chair. De stoel ziet er en profil eenvoudig uit, maar het zitvlak
en de rugleuning zijn bedekt met een complexe structuur die doet denken aan
de vleugels van een libelle.

Metahaven – Transparent Camouflage, 2011-2013

Vinca Kruk en Daniel van der Velden combineren grafische vormgeving met
kritisch onderzoek naar branding en visuele identiteit. Ze werkten voor het eerst
samen aan de Maastrichtse Jan van Eyck Academie in 2004, en vormen sinds
2006 de kern van het ontwerpcollectief Metahaven. Metahaven maakt
publicaties, grafische identiteiten, producten en films, waarbij de ontwerpers met
standaard lettertypes, schaduweffecten, felle kleuren en (zelfbedachte) logo’s
refereren aan de beeldtaal van politiek en bedrijfsleven. Ze werken regelmatig
samen met ongebruikelijke partijen die niet tot de typische opdrachtgevers van
dit soort vormgeving behoren. Zo ontwierp Metahaven op eigen initiatief een
serie T-shirts en grote zijden sjaals voor WikiLeaks. De verkoop van deze
‘merchandise’ via een galerie in Londen hielp WikiLeaks in zijn overlevingsstrijd
tegen een financieel embargo door creditcardmaatschappijen.

Next Nature Network – The In Vitro Meat Cookbook, 2014

Kweekvlees, ook wel in vitrovlees genoemd, wordt in een laboratorium
gekweekt uit dierlijke stamcellen. Deze techniek is nog lang niet ver genoeg
gevorderd voor grootschalige productie, maar in 2013 werd aan de Universiteit
Maastricht al een eerste hamburger ontwikkeld. Hoewel het voor de hand
ligt om bestaande producten als hamburgers, worsten en biefstukken te
reproduceren, kan deze technologie ook de aanzet vormen tot een geheel
nieuwe eetcultuur. Next Nature Network onderzoekt de manier waarop in
vitrovlees in de keuken toegepast kan worden. De innovatieve
natuurorganisatie, in 2005 opgericht door kunstenaar/filosoof Koert van
Mensvoort en ontwerper/redacteur Hendrik-Jan Grievink, werkte voor dit
onderzoek samen met de Technische Universiteit Eindhoven. Dat resulteerde
in 2014 in The In Vitro Meat Cookbook, geïllustreerd door Silvia Celiberti.
Het boek bevat 45 vooralsnog onuitvoerbare (en soms bizarre) recepten
voor kweekvlees, zoals een beenmergcocktail, een gebreide steak en
vleesvruchtentaartjes.

Olivier van Herpt – Complex, 2014-2016, Geometric, 2014-2016,
Organic, 2015-2016

Het werk van Olivier van Herpt bevindt zich op het snijvlak van ambachtelijk
handwerk en hedendaagse industriële vormgeving. Hij studeerde in 2015 af
aan de Design Academy Eindhoven met een opmerkelijke collectie keramische
schalen, kommen en vazen. Ze waren gemaakt met een geavanceerde 3Dprinter die hij zelf had ontwikkeld uit onvrede met de beperkte mogelijkheden
van bestaande 3D-printers. Bij het uitvoeren van een nieuw ontwerp zoekt Van
Herpt naar de juiste kleisoort en –samenstelling, en maakt een digitale
3D-tekening. Zijn machine spuit daarna met een printkop, die door drie armen
wordt voortbewogen, natte klei in talloze lagen op elkaar. De klei wordt daarna
afgebakken. Van Herpts verdienste is niet alleen technisch van aard: zijn
innovatieve toepassing creëert ook een geheel nieuwe beeldtaal. De
aantrekkelijke, sciencefictionachtige vormen en texturen roepen associaties op
met origami, traditioneel vlechtwerk, cactussen en geërodeerd gesteente.

Patrick Kruithof – Stokroostegel, 2010-2012

Patrick Kruithof wil duurzame ervaringen mogelijk maken en mensen uitdagen
om meer verantwoordelijkheid voor hun omgeving te nemen. Zo ontwierp hij in
het kader van een Rotterdams project de Stokroostegel. Er werden 340 tegels
met stokrozen (Alcea rosea) langs gevels op verschillende plekken in de stad
geplaatst. Bewoners die een plant adopteerden kregen daarbij de
verantwoordelijkheid voor de verzorging. De tegel bevat aan één van de lange
zijden een uitsparing voor de stokroos, met daarnaast drie gaten voor
bamboestokken die de plant ondersteunen naarmate deze groeit. Het logo
rechts bovenaan heeft 36 stippen – een verwijzing naar de 36 zaden in de
zaaddoos van een stokroos. Kruithof hoopt dat deze sterke plant, die niet veel
nodig heeft om te gedijen, de nieuwe ‘stadsbloem’ van Rotterdam wordt: een
symbool van de veerkracht van de inwoners en de duurzame ambities van deze
stad.

Pavèl van Houten – behangsels Natura Artis Magistra, 2014

Artis Natura Magistra – de natuur is de leermeesteres van kunst en wetenschap
– is het motto van de Amsterdamse dierentuin Artis. Het vormde voor
kunstenaar Pavèl van Houten de inspiratie voor zijn ontwerp van nieuw behang
voor Artis’ gerenoveerde ledenlokalen. Het uitgangspunt voor het ontwerp was
een onderzoek dat Van Houten in 2013 met 41 vrijwilligers uitvoerde. Het team
mat alle onderdelen op van drie bomen en struiken in Artis: van takken tot
bladeren, van spinnenwebben tot barsten in de schors. Deze gedetailleerde
informatie werd verwerkt in datasets die Van Houten vertaalde naar
infographics. Die vormden vervolgens de basis voor de behangpatronen.
De patronen verwijzen naar natuurlijke elementen als bladeren, takken en
schimmels. Van Houten is geïnteresseerd in rituelen binnen wetenschap en
religie – de twee belangrijkste vormen van zingeving – en probeert deze te
verwerken tot begrijpelijke en concrete resultaten.

Pieke Bergmans – PHENOMENEON, 2016

Pieke Bergmans studeerde grafische en industriële vormgeving en 3D-design
in Nederland en voltooide een MA in productontwerp in Londen. Bergmans’
karakteristieke, onderzoekende werkwijze zorgt ervoor dat het materiaal
waarmee ze werkt in het middelpunt van de aandacht komt te staan, of dat nu
glas, kunststof of keramiek is. Dat geldt ook voor het neonlicht dat ze uitgebreid
onderzocht voor haar recente serie Phenomeneon. Bergmans speelt met het
fenomeen dat edelgassen – die in principe kleurloos zijn – oplichten wanneer ze
in een relatief kleine ruimte onder spanning worden samengeperst. Zodra het
gas meer ruimte krijgt, wordt het licht zwakker en lijkt het te verdwijnen.
Bergmans liet glasblazers buizen maken met organische vormen en een
onregelmatig wisselende diameter, die ze vervolgens vulde met het edelgas
argon. Het effect is betoverend: blauwe lijnen van neonlicht, die met een
penseel in de ruimte geschilderd lijken te zijn, bewegen zich vrij, lichten op,
of vervagen plotseling.

Pieter Stoutjesdijk – Shelter for Haïti, 2013

Architect en ingenieur Pieter Stoutjesdijk streeft naar een nieuwe vorm van
industrie, die bestaat uit een combinatie van open source ontwerpprocessen en
lokale, computergestuurde productie en waarin ontwerpen, delen en produceren
niet langer zijn voorbehouden aan een kleine elite. In zijn afstudeerproject aan
de Technische Universiteit in Delft (2013) ontwierp hij een huis voor inwoners
van Port-au-Prince, Haïti, die na de zware aardbeving van 2010 dakloos waren
geworden. Het huis is opgebouwd uit 122 ECOBoards: panelen die lokaal
geproduceerd kunnen worden uit plantaardige landbouwmaterialen zoals gras,
snoeihout of riet en een niet-giftige lijm. Het dak vangt regenwater op, dat direct
gezuiverd wordt tot drinkwater of via zonnewarmte in stoomenergie kan worden
omgezet. Stoutjesdijk hoopt dat zijn woning binnenkort op grote schaal
gebouwd zal gaan worden, maar in de tussentijd is het huis hier, in het Stedelijk
Museum, voor het eerst gerealiseerd.

Studio Drift – The Obsidian Project Part I, 2014 - 2015 , The Obsidian Project
Part II, 2014-2015 en The Obsidian Project Part III , 2016

Lonneke Gordijn en Ralph Nauta ontmoetten elkaar aan de Design Academy in
Eindhoven. Samen vormen ze Studio Drift. In samenwerking met
wetenschappers, ingenieurs, universiteiten en onderzoeksinstituten zoeken
Gordijn en Nauta naar verbindingen tussen natuur en technologie. Voor hun
Obsidian Project verkenden ze de mogelijkheden van een synthetisch
restmateriaal uit de chemische industrie. Een Nederlandse chemicus ontdekte
al in 1972 hoe men chemisch afval bijna volledig kan recyclen door verhitting in
een industriële oven, waarbij waardevolle materialen zoals goud, zilver en kwik
vrijkomen. De overgebleven as kan opnieuw worden gesmolten in een
verglazingsoven – vergelijkbaar met de omstandigheden in een vulkaan – en in
een mal worden gegoten. Dit levert een intens zwart materiaal op dat sterk lijkt
op vulkanisch glas, ook wel obsidiaan genoemd. Gordijn en Nauta
experimenteerden net zo lang met dit synthetische obsidiaan tot het ze lukte om
een serie spiegels te creëren.

Studio Formafantasma – Botanic, 2011-2014, Craftica, 2012 en
De Natura Fossilium, 2014

Andrea Trimarchi en Simone Farresin worden vaak moderne alchemisten
genoemd vanwege hun bijna forensische, geduldige werkwijze en hun
experimentatiedrift. Zo onderzochten ze onder andere plantaardige polymeren
(Botanica, 2011), leer en andere natuurlijke ‘huiden’ (Craftica, 2012) en
lavasteen (De Natura Fossilium, 2014). Voor dit laatste project verzamelden zij
gestolde lava bij de vulkaan Etna op Sicilië, die ze op allerlei innovatieve
manieren gebruikten. Lavasteen werd bijvoorbeeld verwerkt tot vezels voor
wandkleden, of versmolten tot een vloeibare massa die lijkt op glas en
vervolgens tot vazen geblazen. Deze door Formafantasma ingerichte zaal is
een verslag van het onderzoek naar biologische polymeren (verpakkingen), dat
twee jaar in beslag nam.

Studio Roosegaarde – Smog Free Ring, 2014-heden

Daan Roosegaarde werkt sinds 2006 samen met ontwerpers en ingenieurs
onder de naam Studio Roosegaarde. Hij brengt daarbij technologie, innovatie,
interactie en schoonheid samen in wat hij omschrijft als ‘techno-poëzie’.
Schoonheid kan ook schone lucht voor iedereen betekenen, zo laat
Roosegaarde zien met zijn Smog Free Tower: een zeven meter hoge toren in
Rotterdam die verontreinigde stadslucht opzuigt en vervolgens schoon weer
uitblaast. De Smog Free Tower kan per uur 30.000 m³ lucht filteren en gebruikt
daarvoor evenveel (groene) energie als een waterkoker. Van het opgevangen
fijnstof maakt Roosegaarde vervolgens tastbare ‘souvenirs’ genaamd Smog
Free Jewellery: ringen en manchetknopen, elk gemaakt van het samengeperste
fijnstof uit 1000 m³ lucht.
Het Smog Free-project werd mede mogelijk gemaakt door de stad Rotterdam,
Stichting Doen en Port of Rotterdam. Het project is ontwikkeld door Daan
Roosegaarde en zijn team van engineers en designers, ENS en adviseur Bob
Ursem.

Studio Stallinga – Chain Reaction, 2015

Beeldend kunstenaar en industrieel vormgever Henk Stallinga
(Tietjerksteradeel, 1962) ontwerpt sinds 1993 meubels, verlichting en
producten. De laatste jaren maakt Stallinga installaties en sculpturen waarin
licht, beweging, geluid en tijdverloop belangrijke thema’s zijn. De monumentale
lichtsculptuur Chain Reaction is gemaakt van 144 hangende, ronde tl-lampen
die aaneengeschakeld zijn tot een grote cirkel – een symbool van eeuwigheid.
De intensiteit van het licht verschuift in een etmaal tijd van lamp naar lamp,
totdat er een complete cyclus is voltooid. De installatie draait met dezelfde
snelheid als de aarde, en volgt daarmee ook de vier seizoenen. Stallinga
gebruikt licht en beweging om tijd en ruimte te verbeelden, en streeft met zijn
ontwerp naar een langdurige relatie met de toeschouwer: om alle fases te
kunnen ervaren zouden meerdere bezoeken aan de installatie nodig zijn.

We Make Carpets – Cocktail Carpet 2, 2015, Stirrer Carpet, 2015 en
Umbrella Carpet 2, 2015

Ontwerpers Marcia Nolte en Stijn van der Vleuten vormen met beeldend
kunstenaar Bob Waardenburg sinds 2009 het collectief We Make Carpets.
Hun werk ontstond vanuit een gedeelde interesse in de kleuren, vormen en
texturen van alledaagse, massaal geproduceerde objecten die we vaak maar
één keer gebruiken en daarna achteloos weggooien. Dat geldt ook voor de
ontelbare ijsparapluutjes, cocktailprikkers en -stampers die We Make Carpets
gebruikte in de drie installaties die in deze tentoonstelling te zien zijn. Het
collectief maakte de werken de zomer van 2015 tijdens een residency in Room
on the Roof, een werkruimte voor kunstenaars en ontwerpers in het torentje van
de Amsterdamse vestiging van De Bijenkorf.

