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wieteke
opmeer (24)
Project: Zaaisieraad
Opleiding: 3D Design,
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
www.wietekeopmeer.nl

De
Creative Class
van 2008
Net als in 2006 en 2007 is Bright langs de
academies en TU’s in Nederland getrokken
om het werk van afstudeerders te bekijken,
op zoek naar het beste, jonge creatieve talent
van dit jaar. Deze negen beloftes staken er
bovenuit. Houd ze in de gaten.
Tekst
Anneloes van Gaalen, Florine Kerkmeer & Ingeborg van Lieshout
Beeld
Frank Ruiter

Z

e werd er vroeger zelfs
om gepest, want Wieteke
Opmeer is zo groen als gras.
Voor ze aan haar opleiding begon,
had ze al een tuin en werkte ze in
een bloemenwinkel. Tegenwoordig
geeft ze als ecologisch ontwerper
graag het goede voorbeeld. Dat
betekent dat Wieteke niet alleen
nadenkt over de vorm van een product, maar ook kijkt naar het materiaal waarvan het wordt gemaakt en
wat er met een product gebeurt als
het eenmaal bij de vuilnis belandt.
Over die levenscyclus van een
product gaat haar serie kettingen,
gemaakt van wateroplosbare stof
en wilde zaden.
Wieteke: ‘Mensen zullen er heel
zuinig op zijn, want zelfs lichaamszweet tast het materiaal al aan.
Het is als sieraad bedoeld maar
niet voor de eeuwigheid. Het loslaten en in de grond terugstoppen
hoort erbij. Dat is om je bewust te
maken. De planten die eruit komen
zijn geschikt voor onze bodem en
groeien zowel in zon en schaduw.
Het is een mix waar van alles in zit.
In de zon alleen kamille en klaprozen, in de schaduw wilde akelei.’
Het loslaten geldt ook voor de
ketting van paardebloemzaadjes
die met wateroplosbaar draad aan
elkaar zijn geknoopt. Kosten: 365
euro voor twee dagen knoopwerk.
‘En dat terwijl het materiaal eigenlijk als onkruid wordt gezien. Ik wil
graag dat mensen de vergankelijkheid gaan omarmen.’
Op dit moment is Wieteke bezig
met het opzetten van een webwinkel voor ecologische producten,
want uiteindelijk maakt ze wel
graag dingen waar mensen écht iets
aan hebben. Over de toekomst is ze
heel uitgesproken: ‘Nu zijn we nog
ecologische ontwerpers, maar in de
toekomst is dit de standaard en zijn
we gewoon ontwerpers.’
Florine: Ze is meer een positivist dan
een moraalridder. Mensen als Wieteke
geven vorm aan ons geweten. Sterker,
zij zìjn ons geweten. En als je dat, zoals
in haar geval, doet met zo veel passie,
gevoel voor vorm en liefde voor het
leven, dan krijg je het blije gevoel dat
het allemaal goed komt.
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jimmy
paul (23)
Project: You would cry too if it
happened to you, tutututuuutu
Opleiding: Mode, Gerrit Rietveld
Academie
www.jimmypaul.com
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E

xperiment staat centraal in het
werk van Jimmy Paul. Alhoewel
hij voor de richting Mode koos,
is de presentatie van zijn kleding belangrijker dan de ontwerpen zelf: ‘Ik ben
niet geïnteresseerd in het maken van een
mooi jurkje. Bij mij gaat het om sfeer en
het presenteren van een bepaald idee.’
Voor zijn afstudeerwerk liet Jimmy Paul
zich inspireren door enkele van zijn
jeugdangsten, waaronder de angst dat
niemand op zijn verjaardagspartij zou
komen en dat zijn mond zou exploderen
door de buitenboordbeugel. Die (enigszins herkenbare) angsten zijn verwerkt
in prachtige creaties waar met name
verjaardagsvlaggen een grote rol spelen.
‘Het idee is dat je je helemaal in je slingers kan verstoppen als er niemand komt
opdagen op je feest.’ Goed verhaal dat
heeft geresulteerd in een krachtige col-

lectie, die qua presentatie doet denken
aan Nederlandse fashiondarlings Viktor
& Rolf. Niet geheel verwonderlijk gezien
het feit dat Jimmy V&R en Alexander
McQueen tot zijn inspiratiebronnen
rekent: ‘Het zijn niet zozeer hun kledingontwerpen die mij raken, maar de manier
waarop zij hun werk presenteren. In de
toekomst wil ik dat visuele aspect in mijn
werk nog verder ontwikkelen. Mode
komt voor mij op de tweede plaats, de
nadruk ligt op het samenwerken met
andere kunstenaars en het werken in verschillende disciplines.’
Anneloes: Prachtig, sfeervol werk. Alles
klopt: van de kledingontwerpen tot de bijpassende accessoires (ook gemaakt door Jimmy
Paul), tot de fotoreportage. Over elk detail
is nagedacht. Een jongen om in de gaten te
houden.

W

aar veel jaargenoten van
Evelien Lohbecks zich
stortten op het maken
van één lange animatie, koos zij voor
een andere weg: ‘Ik zag het niet zitten om gedurende een lange periode
aan slechts één project te werken.
Daar heb ik simpelweg te weinig
geduld voor en dus heb ik voor mijn
afstuderen een reeks korte filmpjes
gemaakt. De films zijn voornamelijk
geïnspireerd door YouTube, waar
juist het amateurisme in bepaalde
video’s mij enorm kan raken. In mijn
films speel ik met beeld, illusie en
de verwachting van de toeschouwer.

Om de grens van realisme en de
verwarring in mijn films zo groot
mogelijk te maken, heb ik bewust
gebruikgemaakt van dezelfde amateuristische sfeer die je op YouTube
vindt.’
Ook in de presentatie van haar
zestien korte films wil Evelien haar
publiek verrassen en verwarren: ‘De
Noteboek is een installatie bestaande uit een schetsboek, die als laptop
gebruikt kan worden. Op het beeldscherm in het schetsboek is een
getekende Windows XP vormgeving
te zien. Het toetsenbord is met de
hand getekend en de Noteboek is

met de muis te bedienen. Ondanks
dat alle bureaubladicoontjes getekend zijn, werken deze zoals op een
echte pc. Het publiek kan zelf achter deze Noteboek gaan zitten en op
deze manier de verschillende films
aanklikken en bekijken.’ Zo simpel,
maar zo effectief.
Anneloes: Ik was op slag verliefd
op de filmpjes die Evelien maakt.
Ogenschijnlijk simpele filmpjes, heel
toegankelijk, maar tegelijkertijd intrigerend. Evelien zet je als kijker graag op
het verkeerde been. Ze verbaast en intrigeert met haar creatieve vondsten.

evelien
lohbeck (25)
Naam project: Noteboek
Opleiding: Animatie, AKV St. Joost
www.evelienlohbeck.com
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‘M

achines evolueren in onvoorspelbare richtingen, terwijl
de ontwikkeling van natuur
steeds meer gestuurd wordt.’ Deze verwisseling vormt de fascinatie voor het afstudeerwerk van de Oostenrijker Thomas
Traxler. Om machine en natuur te mengen,
startte hij met een boom. ‘Een boom registreert een bepaalde plaats en tijd door te
variëren in groei, vorm en structuur’, vertelt Thomas. Resultaat van de mix is The
Idea of a Tree, een machine die een object
produceert waarin moment en locatie zijn
vastgelegd. ‘Daarbij gaat het mij niet om
vakmanschap of de plaatselijke cultuur,
maar om het klimaat en de omgevingsfactoren terplekke.’
Bij de eerste zonnestraal begint het
door zonnecellen gevoede apparaat zijn
productieproces. Na zonsondergang kan
het product ‘geoogst’ worden. Of het een
poef, bank of lampenkap is geworden,

/ creative class
wordt niet door Thomas bepaald. ‘De
machine spint dunne draden rond een mal.
Daarvoor is het garen eerst een lijm- en
kleurbad gepasseerd. De sterkte van de zon
bepaalt de snelheid; een wolk of schaduw
betekent dat het garen lang in kleur en lijm
kan liggen, zodat kleurintensiteit en draaddikte toenemen. De lengte van de dag
bepaalt de hoogte van het object.’ De vele
uren daglicht van 21 juni maken een hoge
bank. Dat is de langste dag om op te zitten.
De serieproductie van de loop der
natuur bracht verwondering in de galerie
van Droog Design, eigendom van leraar
Gijs Bakker. Hoe de zon een 3D-foto van
de dag neemt, kun je in oktober zelf zien
op de Dutch Design Week in Eindhoven.

thomas
traxler
(27)

sylvain
vriens (27)
Project: I am always here
Opleiding: Media Technology,
Universiteit Leiden

Project: The Idea of a Tree
Opleiding: IM, Design
Academy Eindhoven

www.sylvain.nl

www.mischertraxler.com

Ingeborg: Los van de potentie van een product
dat die ene speciale dag vastlegt, dwingt The
Idea of a Tree respect voor de natuur af. En dat
door een machine!

Ingeborg: Media Technology bundelt
sinds 2001 creativiteit met technologie, een combinatie waar Bright ook
voor staat. Werk zoals dat van Sylvain
brengt naast verwondering ook verdieping, hij maakt kunst die wetenschappelijke vooruitgang begrijpelijk laat zien
en ook nog eens herkenbaar is.

NB: Thomas zat helaas in
Oostenrijk tijdens de productie
van deze fotoserie. We wilden
hem er perse bij hebben dus
hebben we voor deze oplossing
gekozen. Net echt! De stand-in
met dat goddelijke lichaam
achter de foto van Thomas is
trouwens onze fotograaf Frank.
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‘A

ls je recht in een beveiligingscamera kijkt, ben
je je volledig bewust van
het feit dat je in de gaten gehouden
wordt. Uitgaand van de preventieve
werking van cameratoezicht ziet
het systeem je dan niet meer als
bedreiging. De braverik wordt in “I
am always here” letterlijk uit beeld
gefilterd. Zodra je jezelf op het
scherm probeert te bekijken, verdwijn je. Als je niet meer kijkt, kom
je weer in beeld, maar dat zul je zelf
nooit kunnen zien. Precies zoals
je nooit weet wat er precies van je
opgenomen en bewaard wordt’,
zegt mediatechnoloog Sylvain
Vriens.
I am always here is zondermeer
intrigerend, maar waartoe dient
de installatie? Sylvain: ‘We worden
bekeken door een toenemend aantal camera’s dat zonder duidelijk
doel of toetsing wordt geïnstalleerd. Collectieve angst lijdt tot het
moeiteloos uit handen geven van
onze privacy. Daar mogen we kritisch naar kijken en ook weer gaan
vertrouwen op wat we zelf zien.
Zelf nadenken en ons geen normen
en waarden laten opleggen door een
camera.’
I am always here gebruikt closedcircuit television technieken
(CCCTV) als gezichtsherkenning
om mensen juist niet te volgen.
Is dat nou Media Technology? ‘In
Leiden wordt wetenschappelijk
onderzoek vooral gedaan door
te maken. Uiteindelijk word je
autonoom wetenschapper, een
creatieve kritische denker.’ Sylvain
werkt nu als programmeur bij het
Amsterdamse IJsfontein. ‘Maar het
liefst bedenk, programmeer, bouw
en soldeer ik mijn eigen interactieve
(kunst)installaties. Daarmee hoop
ik op culturele festivals en in galeries en musea mensen te verrassen,
frustreren en aan het denken zetten.
In ieder geval mezelf.’

okt/nov 2008

okt/nov 2008

045

/ creative class

/ creative class

karin
dijkstra
(25)
Project: Mobiliteit & A1 beleving
Opleiding: Industrieel
Ontwerpen, Universiteit Twente
www.karindijkstra.com

W

at jouw beeld van
Nederland is, bepaal je
vooral aan de hand van
wat je ziet vanaf de snelweg. Daar
op straat ligt volgens industrieel
ontwerper Karin Dijkstra de kans
de beleving van Nederland positiever te maken. Minister Cramer
van VROM is dat met het aanwijzen
van tien beschermde snelwegpanorama’s afgelopen augustus met
haar eens. De snelweg heeft een
enorm groot bereik. Toch is er
aan de inrichting van de snelweg
sinds het bermtoerisme niets meer
veranderd. Snelwegmeubilair zoals
portalen voor verkeersborden en
geleiderails zijn standaard en saai.
Daar is vijfduizend kilometer lang
designloos terrein te winnen.
Rijden over de snelweg kun je
zien als een film, een spanningscurve tussen rustige landschappen
en scènes met een veelheid aan
prikkels. Waar de ANWB nu naar
Frans model met het plaatsen van
bruine route-infoborden een interessant landschap aanwijst, kan
dat ook zonder bord maar met het
meubilair. Karin maakte voor de
verschillende (stads)landschappen
in Nederland een herontwerp van
het portaal waaraan verkeersborden hangen. Betonnen kolommen
die de draai in een hertengewei volgen voor in het bos, bladvormige
bogen uit natuurlijk materiaal die
het gemengde landschap naar binnen trekken en stalen profielen als
elektriciteitsmasten in industrieel
gebied. Die stellages staan soms
om de 500 meter over de snelweg,
dus je zal nog veel van Karin zien.
‘Ik wil niet dat mijn project in
de kast verdwijnt, maar dat het
stimuleert en inspireert om meer
met de beleving van snelwegen te
doen. Daar heb ik een ontwerpmodel voor bedacht.’ Inmiddels gaan
Rijkswaterstaat en de Provincie
Overijssel dat model daadwerkelijk
toepassen.

hugo
nagtzaam
(23)
Project: Leafs
Opleiding: Industrieel
Ontwerpen, TU Eindhoven
www.designorsomething.com

‘A

lsof je door een diep donker bos
loopt en uiteindelijk bij de rand
de zon op je gezicht voelt’, zo
omschrijft Hugo Nagtzaam zijn afstuderen.
Symbolisch, want zijn werk heeft veel met de
poëzie van licht van doen. Leafs is een lichtgevend plafond dat de taken van de werknemers volgt en ondersteunt. Een soloklus die
concentratie vergt? De losse lampen richten
zich op je werkblad waarbij de leafs buiten
je bereik gedimd worden. Bij een discussie
beweegt het hele plafond mee in een zacht
gekleurde lichtzee. ‘De lichtschijfjes kijken
naar hun buren, lezen hun gedrag af en passen zich daar al dan niet op aan om samen
een groter geheel te vormen’, legt Hugo uit.
‘Dat is een nauwkeurige reflectie van het
gedrag van medewerkers in een open kantooromgeving.’
‘Als je beter leert kijken naar de wereld,
ontvouwt zich een nieuwe dimensie. In mijn
projecten probeer ik het belang van details
naar voren te brengen. In dit geval door alle
lichtschijfjes individueel gedrag te geven.’
Op de vraag wat industrieel ontwerp in de
toekomst bijdraagt, antwoordt hij: ‘Mensen
moeten zich meer bewust worden van alle
schoonheid die continu om hen heen is. De
wereld is een heel mooie plek waar zelfs afval
aan kan bijdragen. Als designer vind ik dat je
dit aan het grotere publiek moet overbrengen.’ Waar zijn persoonlijke ambities liggen?
‘Momenteel doe ik de master Innovation
Management. Innovatie op niveau van beleid
en strategie gecombineerd met de net afgeronde studie innovatie op productniveau,
levert een ijzersterke fundering om bedrijven
te helpen met vernieuwen.’
Ingeborg: Licht, en ook geluid, kan storen en
steunen. Je bent daar als mens niet heel bewust
mee bezig. Wie grijpt consequent naar de lichtknopjes bij verandering van activiteit? Heerlijk
als dat vanzelf gaat en onbewust tot grotere productiviteit en rust leidt.

Ingeborg: Al tien jaar lang pogen
architecten en vormgevers de snelweg
als ontwerpopgave op de agenda te krijgen. Tussen de visies en utopieën is de
concreetheid van een bijna te bouwen
stellage wellicht het begin van de
verwezenlijking van mobiliteitsesthetiek.
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O

ma’s kastje. Het is je
dierbaar, maar is geen
antiek juweeltje. Het
heeft enkel emotionele waarde
en past ook nog eens niet in je
interieur. Een herkenbaar probleem. Wegdoen is geen optie,
maar de rest van je leven tegen
het bruin eiken ladekastje aan
kijken, zie je ook niet zitten.
Ruud van Hemert heeft de oplossing: Replex.
‘Replex bestaat uit oude en
dierbare meubels, vrijgekomen
bij verhuizen of overlijden, die
tot een nieuwe persoonlijke
grondstof worden verlijmd.’ Een
grondstof die vervolgens naar
wens kan worden verwerkt tot
nieuwe meubels, panelen of andere producten. Zoals bijvoorbeeld
in de tafel die Ruud maakte met
medestudent Stijn van Oorschot.
Een nieuwe tafel gemaakt van
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beatrice
jansen (28)

oude, tot plakken geschaafde
meubelstukken. ‘Je herkent delen
van kastjes en tafels, maar samen
vormen ze toch een nieuw geheel.
Je kunt de sierlijke restvormen
tussen de stroken fineer afwerken met een natuurlijke waslaag,
maar praktischer is het om ze
op te vullen met het houtmeel
dat ontstaat bij verwerking. Het
eindproduct is een nieuw meubel vol van vertrouwde vormen,
ontstaan door lange tradities, de
overal zichtbare slijtage en vooral
die mooie herinneringen.’

Project: De illusie van de
stadsmens
Opleiding: Fotografie,
Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten
Den Haag
www.beatricejansen.com

Anneloes: Kastjes van sloophout
kennen we al en het verven en customizen van semi-antieke meubels is
ook een bekend fenomeen. Replex is
een nieuwe vorm van recycling die
resulteert in prachtig, handgemaakt
materiaal dat weer tot nieuwe meubels verwerkt kan worden.

ruud van
hemert (25)
Project: Replex
Opleiding: Ruimtelijke
Communicatie, AKV St. Joost
www.oormerk.com

H

et werk van Beatrice Jansen
gaat over het verlangen
van de stedeling naar de
natuur. ‘We bouwen en bouwen maar
en hebben daarom geen oorspronkelijke natuur meer in de stad. Het
verlangen ernaar proberen we te
stillen met namaaknatuur. In mijn
foto’s beweer ik dat het een illusie is.
Een plastic wereld die wij verklaren
als natuur. Neem het woestijnbeeld.
Dat heet “De woestijn in Nederland”.
Onzin natuurlijk, maar toch wensen
we dat. We willen weten hoe die
woestijn voelt en eruit ziet. Er hangt
zelfs een radiator aan de muur om
de warmte na te bootsen.’ Beatrice
vindt sfeer heel belangrijk. ‘Hiervoor
werkte ik als rekwisiteur voor films.
Maar de sfeer die ik daar neerzette
was altijd maar van korte duur en
werd snel weer kapot gemaakt. In
de fotografie heb ik nu een medium
gevonden waarmee ik iets neer kan
zetten dat blijft. Het allerbelangrijkste is dat een foto een uitspraak doet.
Vaak hoor je: de foto is mooi. Prima.
Maar ik vind dat een foto daarnaast
nog een andere kwaliteit moet hebben. Iets wat je niet meteen zelf zou
zien en waarvan je dan denkt: hoe
komt die persoon erop!’
Beatrice heeft betaalde opdrachten en een galerie in Amsterdam,
waardoor ze wordt gestimuleerd na
te denken over welke kant ze op wil
na haar afstuderen. ‘Ik kan al redelijk
rondkomen van fotografie. Over
vijf jaar denk ik dat ik nog steeds zo
werk, want die afwisseling is fijn.’
Florine: We kwamen dit jaar meerdere
malen de worsteling rond het thema
natuur tegen. Het verhaal dat dit in
Nederland eigenlijk niet bestaat. Beatrice
weet het thema op indringende wijze te
verbeelden. Haar bijna absurdistische
serie foto’s vertellen haarfijn het verhaal.
Háár verhaal. Want dat persoonlijke is
nu juist de kracht van haar werk.
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