DE TENTOONSTELLING FOTOWERK DOOR
TRAAST EN GRUSON

Fotowerk, een tentoonstelling in de
Beurs van Berlage te Amsterdam, werd
gekarakteriseerd door de opdeling in
zevenentwintig ruimtes, die elk een
sfeer uitademden die aansloot bij het
geëxposeerde werk.
De ontwerpers Ewoud Traast en Edith
Gruson zijn erin geslaagd een origineel
beeld te verwezenlijken dat, ondanks
een laag budget en eenvoudige
middelen, het grondidee wist te realiseren: het binnenstebuiten keren van de
donkere kamer. De simpele modulaire
opbouw van de kabinetten en de fraaie
indeling van de monumentale ruimte
van Berlage gaven het fotowerk een
extra waarde.

OCEAAN COALITIES DOOR

Foto: Ernst Moritz

ROELOF MULDER

Een catalogus met talloze technische
hoogstandjes en een nieuwe typografie
die niet in maniërisme vervalt en buitengewoon prettig leesbaar is.
In het boek is de inzet merkbaar van alle
beschreven kunstenaars en de vaste
hand van een begenadigd grafisch
vormgever. Het boek onttrekt zich aan
allerlei designopvattingen en is een object geworden dat elke liefhebber in zijn
kast zal willen hebben.

HET BOEK VAK IN BEWEGING DOOR
MEVIS EN VAN DEURSEN

Wie dit boek openslaat zal in eerste
instantie terugschrikken voor de vele
soorten letters waarmee de tekst is
vormgegeven. Maar het went snel.
De typografie geeft een rigoureuze
analyse van de tekst en draagt bij aan
een goed begrip van de tekst. Zodat
we hier een in wezen functionele vormgeving zien, zonder de vormentaal van
het functionalisme.

HANGERS VAN RUUDT PETERS

Nooit zullen mensen in één kamer bijeen
alle hangers van Ruudt Peters tegelijk
dragen. Dat is jammer. Want deze
hangers zijn terecht als één collectie
ingezonden voor de Designprijs Rotterdam 1993. Tezamen appelleren zij aan
een mystiek die kenmerkend is voor zo
niet Nederland, dan toch Europa.
Foto's: RobVersluis

V R I J F VORMGEVING
Drieënzestig inzendingen, vijf nominaties, geselecteerd door Paul Derrez
van Galerie Ra, Gert Staal, redacteur van NRC Handelsblad, en Marcel Wanders,
directeur van WAAC's design & consult.

FONTANA. DE BRIEFOPENER VAN
HERMAN HERMSEN

Deze briefopener van Herman Hermsen
vertoont een vrijheid van vorm die zeker
uitzonderlijk is voor een produkt dat
machinaal wordt geproduceerd:
wulps en toch strak, functioneel en toch
weelderig, passend op zowel een privékabinet als een kantoormeubel.
Foto: Studio Voorhuis

TWEE KARPETTEN VAN MAARTEN
VROLIJK, 'DO YOU LOVE ME?' EN
'WHO SHOT BRUNO?'

Vloerbedekking is bijna altijd neutraal
en past zich aan het interieur aan.
Deze karpetten doen dat niet. Zij zijn
brutaal aanwezig en zullen de sfeer in
huis sterk beïnvloeden. De titels
verraden ironie. Het beeld zelf is van
een niet-Nederlandse theatraliteit.
Foto's: David de Jong

ARMBAND VAN HANS APPENZELLER

De unisex-armband van Appenzeller
heeft een vorm die al vijftig of honderd
jaar oud lijkt, maar in 1992 op de
computer werd ontworpen.
Deze armband heeft de kwaliteit een
klassiek Nederlands sieraad te worden:
strak, functioneel, technisch perfect en
aangenaam om te zien. In het dragen
blijkt de armband uiterst beweeglijk en
aangenaam om te voelen.

DE ZEE EN DE ZONVAN ANNELIES PLANTEIJDT

Een collier zo lang, dat zij tot voorbij de
knieën kan reiken. In tegenstelling tot
de meeste colliers ook buitengewoon
plat. En de kleinere ketting blijkt gemaakt uit de reststukjes van de grotere
ketting. Het collier oogt heel sensitief en
heeft een monumentale, schier oneindige lengte. In het dragen wordt alles
weer anders. Tien, vijftien keer om de
hals gedragen, wordt wat eerst plat was
volumineus en wat eerst lang was rond
en dik. Zo weet Planteijdt binnen de
smalle marges van het collier toch nog
grote stappen voorwaarts te zetten.
Foto: Tom Haartsen

K L E D I N G EN ACCESSOIRES
Negenendertig inzendingen, vijf nominaties, geselecteerd door Marjan Unger,
directeur van Dutch Form, Lenie Coumans en John de Greef, redacteur van het
tijdschrift MAN.

COMBATCLOGS VAN LOLA PAGOLA

Marijke Bruggink en Marlie Witteveen
(Lola Pagola) ontwikkelden samen met
Hans Kappetein (Adam's Boots) de
combatclogs. Een verrassende, bijna
humoristische combinatie van de profielzool van een legerlaas, het bovenwerk van motorrijschoeisel en de leren
klomp uit Nederland.
Ze lopen goed, mede dankzij het kunstig
gevormde voetbed van populierehout.
Foto: Roeland van Schagen

JURKEN VOOR ZOMER 1992 VAN
ORSON & BODIL
Nannet van der Kleijn en Alexander van
Slobbe (oftewel: Orson & Bodil) wilden
voor hun zomercollectie 1992 o.a. een
jurk maken, die juist niet buitenissig
was, juist niet wild-decoratief, juist niet
'Ie dernier cri'. Hun basisontwerp roept
afhankelijk van stof en kleur telkens een
net iets andere sfeer op.
Eenvoudig, mooi, perfect tot in de
details, sensueel en prettig om aan te
raken. Zij zijn wonderwel geslaagd in
hun opdracht en vervolgens bleken zij
met deze zomerjurken naadloos aan te
sluiten op de actualiteit van de mode.
Deze jurken zijn onderdeel van een grotere collectie.
Foto: J. Robaard

'LOVE' VAN JAN JANSEN
Al enige jaren onderzoekt Jan Jansen de
mogelijkheid van minder gebruikelijke
hakken. Deze hak is van kunststof en
loopt prima. Ook deze schoen van Jansen vertoont een perfecte balans tussen
lijn, vorm en volume. Het zachte leer
van het bovenwerk is van de hoogste
kwaliteit. 'Love' onttrekt zich aan
de wisselvalligheid van seizoenen en
zal jaren actueel blijven.
Foto: Studio Voorhuis

HORLOGES VOOR OILILY DOOR

CHAPEAU CLAQUE VAN MIRJAM NUVER

NICO HOEBE

Deze hoed van zwart velours is

Ook het kledingmerk Oilily heeft uit-

een vondst: kan plat in de koffer en past

eindelijk horloges uitgebracht en gaf de

iedereen, in steeds andere variaties.

ontwerpopdracht daarvoor aan Nico

Foto: Henk Boudewijns

Hoebe. In afwijking van andere
modieuze horloges gaf hij de wijzerplaat
geen extra decoratie, en daarom kon
deze klein worden gehouden.
Dat gaf Nico Hoebe vervolgens alle
ruimte om een groot aantal versieringen
rondom de wijzerplaat te maken.
De horloges verrassen door hun spannende contrasten in maat en materiaalkeuze, en passen in het gevestigde
beeld van Oilily. In een bonte stoet naast
elkaar gelegd, blijken de horloges een
echte collectie te vormen.
Foto: Hans Thé
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De woede van 'Fresh Up' leverde

Precies dat deed een aantal ont-

een aantal frisse affiches op A3-

werpers uit Utrecht dat zich bij

formaat op, die wild geplakt wer-

voorbaat opwond over de hype die
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Designprijs Rotterdam. Als ad-hoc
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een serie affiches die aan het

De serie is ingezonden voor de

denken wil zetten over inhoudelijke

Designprijs, maar werd niet geno-

kanten van het ontwerp.
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'Voor ons is een produkt alleen
interessant als we met meer dan
alleen de verpakking bezig kunnen
zijn. De inhoud moet verder gaan

Max Bruinsma

