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/ creative class

Tekst Florine Kerkmeer en Ingeborg van Lieshout
Beeld Frank Ruiter

Creative
Class
van 2007

materiaal

Florine en Ingeborg trokken
deze zomer als scouts langs
de academies en TU’s in
Nederland om het werk van
afstudeerders te bekijken.
Deze negen sprongen eruit
en zijn naar ons idee de beste
creatieve talenten van 2007.
De lichting van vorig jaar liet
een kritische houding zien.
Deze beloftes willen vooral
dat anderen zich prettig voelen. Hou ze in de gaten!
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Bart Hess (23)
www.barthess.nl
Project A Hunt for High Tech
Opleiding Design Academy Eindhoven

B

ij de richting Man and
Identity van de Design
Academy houden studenten
zich bezig met nieuwe materialen en
trends op het gebied van mode en
interieur. Bart Hess stortte zich op
het thema bont en ontwikkelde een
prachtige serie nepbont uit metaal,
plastic, folie en latex. Om te laten
zien van wat voor dieren zijn ‘future
fur’ afkomstig kan zijn, maakte hij
een verstilde animatiefilm met metalen robots en bizarre muterende
wezens. Bart: ‘Ik wil nepbont een
meerwaarde geven door juist ver te
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blijven van het imiteren van echt
bont, want dat bezit nooit dezelfde
kwaliteiten. Eigenschappen als de
glans of de groeirichting van de
haren heb ik uitvergroot en veranderd. Maar ik ben wel zo ver mogelijk van de natuur af gaan staan. Dat
gaf me meer vrijheid. Dus juist geen
wol, maar bijvoorbeeld polyester
en superglanzende folies. Nepbont
zelf zit namelijk ook supertechnisch in elkaar. Momenteel maak ik
animaties voor Philips Design. Zij
zagen mijn film op de expositie en
waren enthousiast. Binnenkort ga

ik samen met het Textielmuseum
nieuwe materialen maken. Dat heeft
fantastische machines staan zoals
een 3D-breimachine en lasersnijders.
Heel spannend. Over vijf jaar hoop
ik zelfstandig te zijn en wil ik mijn
eigen collectie stoffen hebben.’
Florine: Terug naar de natuur? No
way! Bart laat zien dat er juist heel veel
schoonheid zit in technische materialen.
Bart is letterlijk een vormgever van de
toekomst en bovendien een meesterlijke
verhalenverteller.
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Rita Giesbers (26)
www.ritagiesbers.nl
Project Airdrop Shelter
Opleiding Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

ADV
industrial
design

D

e Airdrop Shelter, een
vluchtelingentent die uit
de lucht komt vallen en zo
geïsoleerde rampgebieden bereikt,
heeft iets los gemaakt. En niet alleen
bij kunstminnaars en missionarissen.
Zo zag je Rita Giesbers ermee van
de Salon del Mobile in Milaan, tot
het programma 4inhetland. ‘Geen
idee hoe ik die media-aandacht voor
elkaar kreeg. Ineens stond ik op de
website van ANP, en dan word je
gebeld. Het meest blij ben ik met
de komende expositie bij Utrecht
Manifest in de tuin van het Centraal
Museum. Dat staat voor duurzaam
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en maatschappelijk betrokken
ontwerpen, precies de plek waar ik
hoop de mensen te treffen die me
met de realisatie van Airdrop Shelter
verder kunnen helpen.’
Vanuit de vraag hoe je mensen
die niet meer via water of land te
bereiken zijn de nodige hulp biedt,
kwam Rita tot een parachute die
tegelijkertijd tent is. Ze toerde
met een schaalmodel rond langs
parachutisten, tentspecialisten en
Artsen zonder Grenzen. En uiteindelijk staat er een lifesize prototype
dat meer is dan een dak boven het
hoofd dat uit de lucht kwam vallen.

Een besloten vorm met aan de binnenzijde een huiselijke print. Een
opvouwbaar kacheltje maakt dat
het er ook nog warm en geborgen is.
Dat kan je wel gebruiken als je net
alles verloren hebt. Ervaar het zelf
op de Dutch Design Week van 20
tot 28 oktober in Eindhoven.
Ingeborg: Rita is een praktische, vraaggerichte ontwerper. Juist door goed te
communiceren krijgt Rita het ook commercieel voor elkaar. Over vijf jaar zien
we de Airdrop Shelter op CNN te hulp
vallen.

049

/ creative class

/ creative class

Carolien Niebling (23)
www.extrabruut.nl
Project Extra Bruut
Opleiding Hogeschool voor de Kunsten Arnhem

interieur

Jauke van den Brink (25)
product
design

T

ijdens haar studie werd ze
verliefd op keukengerei. Dus
studeerde ze af met een serie
van negen kookgereedschappen die
uitgaan van de basale handelingen
in de keuken. Carolien: ‘De meeste
keukenproducten van nu stralen een
bepaalde vaagheid uit. Ik gebruik
heldere silhouetten en bedacht
vormen die eigenlijk de handeling
al uitdrukken.’ Haar vijzel is bijvoorbeeld zo zwaar dat de stamper zichzelf tegen de schaal drukt. De aangebrachte ribbels zorgen dat het werk
bijna automatisch wordt gedaan.
Carolien: ‘Zonder dat mensen het
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www.artolive.com
Project: Untitled
Opleiding: Academie Minerva, Groningen

J
door hebben wordt de handmatige
omgang met producten uit de keuken weggehaald. Dat zijn nou juist
de activiteiten die je helpen om je na
een zware dag af te reageren. Gaat
de keukenmachine stuk dan weet
niemand meer wat ie moet doen. Ik
wil laten zien dat je met gemak op
eigen kracht een kokosnoot kan kraken als je maar over de juiste gereedschappen beschikt. Productdesign
gaat voor mij verder dan alleen het
product zelf. De ingrediënten en het
bord, het staat allemaal met elkaar in
verbinding. Ik denk dat ik een nog
betere ontwerper word als ik ook

weet hoe ik moet koken. Daarom ga
ik straks stage lopen bij twee koks.
Uiteindelijk wil ik een winkel met
producten waar mensen ook kunnen eten. Moet ik me wel eerst nog
verdiepen in de zakelijke kant van
het vak.’
Florine: Fantastisch om te zien dat
iemand zich met zo veel bevlogenheid
kan vastbijten in een onderwerp. Functie
en vorm smelten naadloos samen tot
prachtige gebruiksvoorwerpen. Snoepjes
voor de echte kookfreak en eye-openers
voor de vastgeroeste machine-gebruikende kokers.
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auke van den Brink is geen
vormgever om het vormgeven.
Hij gaat voor de interactie tussen object en persoon. Ook daarom
draagt zijn interieur uit een pixelwereld de nietszeggende naam
Untitled. Jauke: ‘Ik vind het heel
irritant als je direct vertelt wat je
achterliggende gedachten zijn. Ik wil
andermans fantasieën niet sturen.’
Wat is de werkelijkheid? We zien
een decor in vreemde kleuren, zonder textuur of detail. Uitgangspunt
zijn de uit pixels opgebouwde interieurs in virtuele werelden als Sims
en Second Life. Jauke’s wereld komt
uitermate plat en plastic over. Maar
is van rubber. ‘Daarmee maak je een
stoel die eruit ziet als uit één mate-
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riaal, maar in werkelijkheid op sommige plaatsen hard, en op andere
juist zacht is.’
Die grensvervaging geldt ook
voor zijn benadering van het vak. In
het grensgebied tussen autonome
kunst en toegepaste vormgeving
stelt hij zich de vraag of de functio
naliteit van een object alleen van
belang is bij vormgeving. Haalt
iemand zijn stoel uit het virtuele decor, dan is het ineens een
gebruiksvoorwerp. Zelfs zo werkelijk dat Chair One voor vierhonderd
euro te koop is.
Of hij zelf een Simser of Second
Lifer is? ‘Néé nooit!!!! De hype heeft
mij geprikkeld. Daar ga ik dan mee
freubelen, en ineens ontstaat er wat.

Mijn opleiding is heel conceptueel,
maar ik wil niet het gevaar lopen
door te ontwerpen aan de hand van
een concept, verrassingen mis te
lopen.’
Na de vier jaar aan de Academie
blijven zijn dromen dichtbij de praktijk en realiteit. ‘Als ik mijn idealen
als vormgever niet meer vast kan
houden, dan heb ik waarschijnlijk
slecht geslapen.’ Zo zien ze dat in
Groningen.
Ingeborg: Hebben we met een Chair
One in huis kunst gekocht of een designer stoel? Dit is precies de vraag waar
Jauke’s werk om draait. Hopelijk is hij
daar voorlopig nog niet uit, en blijft hij
de virtuele wereld tastbaar maken.
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Erik Klein Wolterink (42)
www.erikkleinwolterink.nl
Project Keukens
Opleiding Academie St. Joost Breda

fotografie

ADV

H

ij is niet bepaald de doorsnee student. Erik Klein
Wolterink is in het dagelijks leven namelijk ingenieur en
adviseur in milieuzaken en begon
pas op latere leeftijd aan een deeltijdstudie fotografie. ‘In 2001 kwam
ik voor het eerst in aanraking met
digitale fotografie en wist dat dat
mijn roeping was. Het gaf mij de
mogelijkheid om met fotografie
verder te gaan dan alleen op de knop
te drukken. Ik wilde er juist daarna
nog iets mee doen.’
Voor zijn keukenserie fotografeerde hij losse keukenkastjes met
openstaande deuren en monteerde
18 | okt-nov 2007

die later aan elkaar. Op ware grootte.
Het resultaat laat een beeld zien
van een ruimte, maar op een manier
zoals je hem nooit zelf ervaart. Erik:
‘Ik hou ervan om de werkelijkheid te fotograferen, maar dan wel
op mijn manier, dus zonder per se
realistisch te hoeven zijn. Dat zie
je ook terug in oude schilderingen
op graftombes waar alles vaak heel
plat is afgebeeld. Ook toen wist men
natuurlijk wel dat de beelden niet
realistisch waren, maar toch waren
ze zeer geschikt om de werkelijkheid
weer te geven. De schilder was meer
een soort cartograaf. Misschien zou
je dat wel een van de eerste beelden

in een documentairetraditie kunnen
noemen. Dat spreekt mij ook bijzonder aan in het kubisme, de wereld
vanuit verschillende gezichtspunten
laten zien. Ik wil kijken of ik nu een
carrièreswitch kan maken. Gelukkig
staat mijn vrouw helemaal achter
me en word ik opgemerkt, want ik
exposeer nu op zes verschillende
plekken.’
Florine: Erik zuigt de wereld zijn
camera in en geeft ons deze op werkelijke
grootte terug. Maar ondertussen is er
wel iets gebeurd waar je naar moet blijven kijken.
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Lola Hesp (23)
www.lolahesp.nl
Project Tunnelvisie
Opleiding Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

3d
design

ADV

I

n een tunnel wordt elk klein
geluidje uitvergroot. Die bijzondere akoestiek maakt Lola Hesp
zichtbaar met interactieve verlichting aan de tunnelwand. Een rammelende fiets geeft één streepje licht,
bij een scooter slaat de hele wand
rood uit. Waarom zo’n verbeelding
van geluiden? Lola: ‘Ik wil de onaantrekkelijkheid van deze plekken verbeteren. Hoe meer mensen ik door
de tunnel krijg, hoe veiliger je je er
voelt. Uiteindelijk hoop ik dat mensen voor deze fietstunnel een stukje
omfietsen.’
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Tunnelvisie kan wel eens waarheid worden, met steun van
verlichter Fairlight en projectontwikkelaar Movares. Voor een
kunstopdracht in de Amsterdamse
Kattenburgerstraat heeft Lola zich
alvast aangemeld. De aanvraag voor
een startstipendium is ook de deur
uit, en met de stichting Groene
Honden, waar ook Rita Giesbers
(zie pag 49) deel van uitmaakt,
gaat ze volgend jaar naar de meubelbeurs in Milaan. Maar eigenlijk
wil ze naar Japan. ‘Ik zie parallellen
met kunstenaars in moderne tech-

nologie zoals de Japanse Mariko
Mori en hier Daan Roosegaarde.’
Dat dachten wij nou ook. Wat kunnen we verder nog van Lola Hesp
verwachten? ‘Ik ben altijd bezig met
registreren. Registreren van geluid,
van beweging, van evolutie en
gedrag. Ik wil onzichtbare factoren
zichtbaar maken.’
Ingeborg: Tunnelvisie ziet er prachtig
uit. Dit eenvoudige concept komt juist
in deze ruimte goed tot zijn recht. Zo’n
tunnel mag graag onderdeel worden
van mijn dagelijkse route.
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Dennis de Bel (23)
www.danos.nl
Project: Nootzuiger
Opleiding: Willem de Kooning Academie, Rotterdam

autonoom

ADV

N

ootzuiger is een luchtorgel
in een stofzuiger. Ook de
Stratenspeler, een pick-up
die het trottoir hoorbaar maakt, en
de Naaitafel waarop een naaimachine
een plaat speelt behoren tot de serie
‘associatieve-objecten’ waarmee
Dennis de Bel zijn autonome maar
technische georiënteerde kunstopleiding heeft afgerond. Hij maakt de
gedachten die alledaagse dingen bij
hem oproepen zichtbaar. ‘Nootzuiger
is spontaan ontstaan. Ik was voor een
ander project via Marktplaats, kringloopwinkels en grofvuil op zoek,
toen mijn oog op een luchtorgel viel.
Met de stofzuiger die ik al had ver18 | okt-nov 2007

gaard heb ik in een avond en nacht
Nootzuiger gemaakt’, zegt Dennis.
‘Als ik een idee heb, moet ik het ook
zo snel mogelijk uitvoeren, anders
verliest het voor mij zijn waarde.’
Na de Academie mist Dennis de
gratis kritiek van docenten. Voor
betere zelfkritiek en theoretische verdieping vervolgt hij zijn studie met
de master Media Design aan het Piet
Zwart instituut. ‘Ik ben nog niet helemaal klaar voor de beroepspraktijk
van kunstenaar. Uiteindelijk wil ik
ervan kunnen leven door workshops
te geven en in binnen- en buitenland
te exposeren.’

Voor de exposure hoeft hij zeker niet
bij te scholen. Je ziet hem bij het festival Media Art Friesland, Villanuts
in Den Haag en Worm in Rotterdam.
‘Als kunstenaar zul je altijd moeten
netwerken om mee te blijven draaien.
Ik heb me daarin altijd gemotiveerd
opgesteld.’ Hij ging er bij ons zelfs
voor uit de kleren.
Ingeborg: Je vindt het werk meteen leuk
uit nostalgische herkenning. Maar veel
mooier is dat het zó goed is afgewerkt
dat je je afvraagt of dit niet gewoon het
origineel is.
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Lennart Wolfert (23)
www.lennartwolfert.nl
Project: Experiment Raampodia
Opleiding: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

graphic
design

Adv
BRIGHTLive ‘07

T

oen Lennart was verhuisd
kreeg hij nog diezelfde avond
het idee om via posters in
contact te komen met zijn overburen. Lennart: ‘Ik ben geïnteresseerd
in alles wat met communicatie te
maken heeft. Mijn project begon
oorspronkelijk niet als afstudeerproject, ik was gewoon benieuwd naar
mijn nieuwe uitzicht. Wie zijn die
mensen, hoe vinden ze het om hier
te wonen?’ Dus hing hij de eerste
poster voor zijn raam met de tekst:
‘Goeie dag overburen en andere
buurtbewoners.’ Maar er gebeurde
weinig. Pas een maand en drie posters

060

later komt de eerste reactie op het
raam van zijn overbuurvrouw: ‘Ik
ben Karindra, aangenaam. Woon hier
ook nog niet zo lang.’ Dan beginnen
ook de andere buurtbewoners te
reageren. Het resultaat: een gezellige
burenborrel en een kant-en-klaar
afstudeerproject. Mooi detail: gaandeweg vervangt hij zijn afstandelijke
computerletters door een getekende
variant om zo meer met zijn buren op
een lijn te komen.
Lennart: ‘Het project ontstond
door de discrepantie tussen internet
- waar iedereen profielen aanmaakt,
zoveel mogelijk vriendjes wil hebben,

alles met elkaar deelt - en de echte
wereld, waar we elkaar vaak niet eens
kennen. Wat ik komend jaar ga doen?
Als zelfstandig ontwerper aan de slag,
exposeren met een serie gezeefdrukte
posters, ontwerpen voor andere mensen en eigen projecten opzetten. Dat
is de bedoeling.’
Florine: Het werk van Lennart staat
heel dicht bij hem. Zijn verbazing over
de wereld en hoe mensen communiceren
is herkenbaar en kraakhelder verbeeld.
Zonder grappig te willen zijn, behandelt
hij serieuze onderwerpen luchtig en met
humor.
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