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Machine, beweging en kunst
Interview anke eckhardt |
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Boy oh boy
wat een leuke dress-chairs!
Die stoel met die enorme bult kleren erop? Staat-ie ook
op jouw slaapkamer? Vast wel! Want bij wie niet? Maar
dat kan anders. Dat kan leuker!
Het idee voor deze bijzondere dress-boy vonden we op
Pinterest en pasten we iets aan aan onze eigen wensen.
Klus je met ons mee?

De basis van deze originele dresschairs, want zo kunnen we ze beter
noemen, zijn deze eenvoudige houten
stoelen van Ikea. Men neme een stoel
en een handzaag en men zaagt de
stoel doormidden over het zitvlak. (En
in ons geval was men mijn vader, die
zulke klussen graag uit m’n handen
pakt! ;-))
Bedenk wel even dat de zaagsnede
evenwijdig aan de achterzijde van het
zitvlak moet komen en dus níet haaks
op de zijkant. Het zitvlak van stoel Ivar
is namelijk geen vierkant!
Het latje dat onderaan, dwars tussen

Wat voor type ben jij?

Tunen of oldtimers

de stoelpoten zit, verwijderde mijn
vader ook. En hij gebruikte dat latje
om met een paar schroeven aan
de muur te bevestigen. De zitting
‘hangt’ nu los over het latje heen.
Dat is handig als je bijvoorbeeld wilt
stofzuigen en de stoelen even aan de
kant moeten. Om ervoor te zorgen
dat de
stoelen wel stevig blijven staan,

VrachtWonder: voor iedere stijl een ontwerp

bevestigde hij op het latje zo’n plastic
driehoekig dingetje (geen idee hoe
dat heet) dat je overhoudt nadat
de stoel is doorgezaagd. Aan de
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onderzijde van de stoel boorde hij een gaatje halverwege
het zitvlak in. Doordat het pieletje van het driehoekige
dingetje (volg je het nog?!?) in het gaatje valt, blijft de
stoel wel stevig aan de muur staan en kantelt hij niet als je
er een broek of trui overheen gooit. Je hebt dan een echte
profi pen-gatverbinding. Ik hoop dat de foto alles duidelijk
maakt!

Andere bevestigingsmogelijkheden zijn natuurlijk ook
mogelijk, denk aan een beugeltje dat je met schroefjes
aan zowel de onderzijde van het zitvlak als de muur
bevestigt. Het is maar net wat jij (of je vader!) makkelijk
vindt. Het leuke aan de oplossing van mijn vader is dat je
verder geen extra materialen nodig hebt én je de stoelen
dus even gemakkelijk van de muur afhaalt.
De stoelen kregen een lik grondverf en werden afgelakt in
de kleur Histor Kangoeroe. Maar kies gerust een andere
kleur, die bij je eigen kamer past. Maak er zoveel als dat je
ruimte hebt. Eentje is leuk! Twee is leuk! Drie is leuk! En de
bergruimte neemt natuurlijk toe!
De dress-chairs, ook die propvolle die nog gewoon in z’n
geheel op de slaapkamers staan, worden nooit gebruikt
om op te zitten. Dus dat halve zitvlak mis je echt niet en
op deze manier nemen ze minder ruimte in
beslag. Gelukkig kan je op deze originele blikvangers nog
steeds veel kleding kwijt! En als je ruimte hebt in je hal
of gang, zijn ze daar ook leuk toe te passen. Ideaal om je
tassen en sjaals aan op te hangen.
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machine in de kunst

artikel

MACHINE IN DE KUNST
De boodschap van kinetische
kunstwerken is de beweging
die het produceert. Het heeft
geen andere boodschap. Het
heeft geen betekenis buiten de
beweging. Bewegingskunst is
niet-figuratief. Het doelt niet op
het vertellen van een verhaal.
Het wil niet decoratief zijn.
Het kan niet duurzaam zijn,
omdat de onderdelen snel
verouderen. In haar meest
vergevorderd stadium is het
immaterieel of weg te gooien.
Dientengevolge is veel ervan
niet-commercieel. De kinetische
kunst heeft niet als doel de
vroegere esthetische idealen te
bevredigen.

rivalen geworden voor kunstenaars.

eigen hoedanigheid en wat we zou-

in zijn artikel bespreekt. Het gaat in de

Er zijn inmiddels machines die zich

den kunnen bereiken als scheppers.

kinetische kunst niet om het imiteren

‘gedragen’ alsof ze zelf kunst zijn.

Hoewel Kuhns in zijn artikel doet alsof

van de uiterlijke kenmerken maar om

Zoals in de achttiende eeuw over

de natuur tegenwoordig voor kunste-

de gedragingen van de natuur, wat

de vormen van de natuur en haar

naars geen punt van inspiratie meer

een geheel ander uitgangspunt vormt.

verborgen krachten en principes werd

vormt, geldt dat in ieder geval niet

Zo geeft Kuhns in zijn artikel wel aan

gespeculeerd, speculeren hedendaag- voor de kinetische kunst.

dat de machine op esthetisch gebied

se kunstenaars over de vormen en

de natuur volgt door haar onbeperkte

bruikbaarheid van machines.
In machines kunnen we onze eigen
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soorten machines

omvang en oneindige krachten, sublimatie en beperkingen, orde, balans,

De machine is voor kinetische kunst een belangrijk

Vermoedelijk ontstonden deze werken door discussies die

fysiologie terugzien. Je zou kunnen

Zoals hierboven al beschreven is dit

harmonie, ritme, decorum maar ook

onderwerp maar ook in andere kunstuitingen gingen

hij had met Duchamp, over geslacht en seksueel symbolis-

zeggen dat de machine doet wat de

één van de belangrijkste thema’s

schoonheid. Kuhns heeft het in zijn

kunstenaars zich verbinden aan de machine-esthetiek. In

me van machines en Duchamps werk The Large Glass (La

natuur ooit deed: door middel van

binnen de kinetische kunst. Dat er

artikel over productieve (produc-

de jaren twintig kwam in Amerika het Precisionisme op:

mariée mise à nu par ses célibataires, même) (1915-1923).

machines zijn we op zoek naar onze

veel inspiratie uit de machine wordt

tive) en ‘handelende’ (performative)

kunstenaars als Charles Demuth (1883-1935) en Charles

In de kunstwereld worden machines zowel gebruikt om

gehaald, hoeft

machines, met deze laatste worden

Sheeler (1883- 1965) verbeeldden technologie en indus-

kunst te maken als om zelf kunstwerk te zijn. Verschillen-

niet te betekenen

machines bedoeld waarmee mensen

triële cultuur in hun schilderijen. Uiteraard haalden de

de kunstenaars, waaronder Tinguely, hebben apparaten

dat de natuur

handelen, voor het gemak worden ze

constructivisten inspiratie uit industriële machinerie maar

ontworpen die zelf schilderijen kunnen maken. Ook zijn

als onderwerp

hier ‘handelende machines’ genoemd.

ook Bauhaus-kunstenaars als Fernand Léger (1881-1955).

er machine-winkels die sculpturen maken en, onvergete-

verdwenen is.

Met productieve machines bedoelt

Dada-kunstenaars, waaronder Francis Picabia (1879-1953),

lijk, fabrieksmatig geproduceerde objecten die worden

Echter, vermoe-

hij ‘lelijke’ apparaten die zijn gemaakt

Man Ray en Marcel Duchamp, richtten zich daarbij ook op

gebruikt in ready-mades en assemblages. Kunstenaars

delijk gebeurt dit

om andere dingen te produceren,

alledaagse, massa geproduceerde objecten. Picabia ont-

hebben een nostalgie en sensitiviteit gecreëerd rondom

vandaag de dag

als spijkers, machineonderdelen,

wikkelde een antropomorfische interpretatie van machines

de krachtige aanwezigheid van machines in ons leven.

op een andere

flessen etc. De handelende machi-

door ze in verband te brengen met psycho-seksualiteit.

Machines zijn door hun vruchtbaarheid en productiviteit

wijze dan Kuhns

nes zijn machines die een taak voor
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ons verrichten als een gecontroleerd

machines zijn beelden van

instrument, zoals een auto ons ver-

ons fysiologische zijn, han-

voert en een stofzuiger stof voor ons

delende machines zijn

opzuigt. Productieve machines zijn

instrumenten van onze

niet openbaar, ze hebben hun plaats

wil. Inmiddels heeft zich

toegewezen gekregen in fabrieken en

een angst ontwikkeld voor

ANISH KAPOOR

behoeven speciaal personeel om ze te de mogelijkheid van een
bedienen. In hun langzame, regelma-

machine waar een wil in zit

tige evolutie nemen de productieve

maar wat er niet uitziet als

machines karakteristieken van super

een mens. Dit is volgens

organismen aan. Ze worden net als

Kuhns een bron voor het demonische

heid, we zeggen vrijwel nooit van een

het leven steeds mysterieuzer en zo

in de kunst, namelijk de mogelijkheid

productieve machine dat hij mooi is.

complex dat ze zelfs volledig geauto-

van het geheel onbewuste in controle

Terwijl we van handelende machines

matiseerd kunnen zijn.

of gedrag. Dit gebrek aan bewust-

zoals auto’s, die vaak verborgen zijn

zijn maakt van machines kunst maar

achter mooi vormgegeven en glan-

machines met een wil

zorgt ook voor een humoristische

zende oppervlakten, denken dat ze

kant aan de kunst. Machines leveren

een zekere schoonheid hebben. Over

Machines helpen ons tegenwoordig

een dienst waarin ze zelf niet van

de handelende machine kan omdat ze

zelfs te voelen en te denken over ons-

belang zijn en maken gebruik van

een kunstachtige aanblik hebben een

zelf. De relatie is wederkerig: vroegere een technologische taal waarin geen

esthetisch oordeel geveld worden.

machinebouw was ontworpen door

expressiviteit zit. Dit zorgt ervoor dat

In onze beoordeling van machines

organismen en tegenwoordig worden

de mens die erachter schuilt uitgewist

vinden we, zoals de achttiende-eeuw-

gedachten over organismen geleend

wordt, wat kan leiden tot sinistere

se filosofen in de natuur vonden, een

van het geconstrueerde. Productieve

of grappige doeleinden. De mens

onderscheid tussen het mooie en het

heeft van de machine een

sublieme: de productieve machine is

onverwoestbaar en onster-

mogelijk vergelijkbaar met sublimatie

felijk evenbeeld gecreëerd,

en de handelende machine met het

toch blijven ze onvolmaakt,

uiten van schoonheid. Productieve en

omdat ze geen gevoelens

handelende machines symboliseren

en bewustzijn hebben. In

twee aspecten van de ultieme bron

de productieve machine

van alles wat ons universum vult: het

zien we een glimp van het

creatieve principe en het feit van

organische ‘sublieme’, wat

gecreëerde dingen.

in de achttiende eeuw in
verband werd gebracht
met de grootsheid van de
natuur. Deze productieve
machines geven ons een
idee van fysiologische
perfectie en onweerstaanbare kracht. Zulke voor de
mens nederige gedachten
laten weinig ruimte voor
overdenkingen van schoon-
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bezoek tip:
STRP BIENNALE
bezoek tip:
STRP
BIENNALE
bezoek tip:
strp biennale

Een week vol kunst en technologie

MUSEUM TIP

BARSTENSVOL
BIJZONDERE
BELEVINGEN

Van 1 t/m 10 maart is er doorlopend een ver-

zameling van spannende kunstwerken te zien

en te ervaren, want vaak zijn ze interactief. De

meesten daarvan zijn nooit eerder in Nederland
vertoond. Sommigen zijn zelfs speciaal voor

STRP gemaakt, zoals de installatie Forest. Een

gigantisch ‘bos’ van meer dan 200 laserstralen
die tot de nok van het Klokgebouw rijken en
reageren op de geringste beweging van de

bezoeker. Ook de app Walk With Me is opvallend. Deze maakt het mogelijk om bepaalde

geluidsfragmenten, composities en teksten te

koppelen aan specifieke geografische locaties.

bezoek tip:
STRP BIENNALE

Vrijdag a.s. gaat STRP Biënnale
van start. Tot en met zondag 10
maart brengt het art & technology festival kunst, technologie,
experimentele popcultuur en
wetenschap samen. Van elektronische muziek tot dance, van
performance tot installatiekunst
en design, en van robotics tot
film. Nieuwsgierige cultuurfans
met een hang naar hybride
kunst, muziek en technische
snufjes komen volop aan hun
trekken in het Klokgebouw in
Eindhoven.

Vervolgens zijn deze gelinkt tot een totaal werk

dat je altijd kunt beluisteren als je met je iPhone
online bent en rondwandelt op Strijp-S.

Mens en Machine

Het thema van dit jaar is ‘City of

Cyborgs’. Zowel ons dagelijks leven
als het STRP programma zit vol met
virtuele toepassingen en vernuftige
robotics. Bij velen doemen bij het

woord ‘cyborg’ vaak beelden op van
mensmachines als Bladerunner, The

Terminator en Robocop. Maar eigenlijk zijn we tegenwoordig allemaal

cyborgs. We zijn vergroeid met onze

smartphones, wereldwijd genetwerkt
dankzij vele digitale sociale media en
verbeterd dankzij steeds slimmere

STRP BIENNALE

Dansen, dansen, dansen

SBTRKT dj set, Hudson Mohawke dj set, Appa-

is er ruim baan voor grensverleggende elek-

Machinedrum, Boddika, Eprom, Holy Other,

In het eerste weekend, op zaterdag 2 maart,

tronische muziek. Van uiterst dansbare techno

via knetterende noise, tot dromerige ambient.
Onderdeel van de line-up zijn: Modeselektor,

rat dj set, Lunice, Martyn dj set, Mala in Cuba,

Petite Noir, Jameszoo en de Eindhovense Piro.
Oren en ogen open

Het tweede weekend, 8 en 9 maart, is gereserveerd voor performances die zowel oren

als ogen versteld doen staan. Datakunstenaar/
componist Ryoji Ikeda brengt bijvoorbeeld de
Nederlandse première van zijn totaalperformance Superposition. DJ Martyns nieuwste

tourshow, bijgestaan door de Eindhovense kunstenaar Jeroen Erosie en de Franse filmmaker
Xavier Magot, beleeft zijn wereldpremière.

implantaten. De mens en zijn machines zijn niet meer los te denken van

elkaar. Niet alleen handig, soms ook
totaal nutteloos.
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Te koop bij Eijerkamp
1. €44,- 2. €24,- 3. €67,- 4. €98,- 5.€34,-

9

Te koop bij Eijerkamp
6. €189,- 7. €89,- 8. €134,- 9. €299,-
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interview

Anke Eckhardt

Hoewel kinetische kunst nooit is weg geweest, is er na

zeggen dat dit een reden is dat kinetische kunst al lang

haar hoogtijdagen in de jaren zestig een periode geweest

‘genegeerd’ wordt, iets waar ik zelf ook al een paar keer

waarin kinetische kunst minder aandacht kreeg. Echter,

tegenaan ben gelopen. Misschien dat het conceptuele aan

afgelopen decennium lijkt het erop dat er weer meer

de kunst nu minder belangrijk aan het worden is?”

kunstenaars zijn die zich bezighouden met beweging en
lijkt er vanuit het publiek ook meer interesse naar deze

Bent u geïnspireerd geraakt door kinetische kunstenaars

kunstvorm te zijn. Kunt u me vertellen waarom u denkt

uit de jaren zestig, zeventig of tachtig? Zo ja, kunt u aan-

dat kinetische kunst momenteel te maken heeft met een

geven wie dat zijn en welke aspecten u hebben beïnvloed

opleving?

en op welke manier?

“Ten eerste heeft het denk ik te maken met de vele ont-

“Het werk van Jean Tinguely vind ik erg inspirerend, vooral

wikkelingen op technologisch gebied die zeer uitnodigend de nutteloosheid van zijn machines spreekt mij erg aan en
kunnen zijn voor het maken van kunst, zie bijvoorbeeld de

dat ze voor je gevoel elk moment kapot kunnen gaan, dat

bewegende sculpturen van magnetische olie, dat is olie

maakt het erg spannend om naar te kijken. In mijn eigen

met metaaldeeltjes erin ontwikkeld voor ruimteschepen.

werk komt wel de nutteloosheid terug maar niet het krakkemikkige. Ik hou aan de andere kant ook heel veel van de

“bijvoorbeeld de bewegende
sculpturen van magnetische olie”
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geliktheid van design, ik ben behoorlijk perfectionistisch
en dat gaat goed samen met de precisie die nodig is bij
mechanica.”

Dit in combinatie met meer communicatie mogelijkheden

Waar haalt u verder of anders uw inspiratie vandaan? (Zijn

(vooral internet) waar mensen elkaar makkelijk kunnen

er bijvoorbeeld elementen in de natuur te vinden, of bent

helpen en waar je aan bijzondere spullen kunt komen.

u bijzonder geïnteresseerd in de werking van machines en

Ten tweede denk ik dat er na de jaren 60 veel aandacht

technologie?)

is uitgegaan naar conceptuele kunst, de kinetische kunst

Ik haal mijn inspiratie uit bijna alles wat beweegt, van een

past daar niet zo goed bij, veel machines waar ik van hou

vliegende vogel tot een kurkentrekker. Maar vaak zijn ook

zijn vooral gemaakt om mooi te zijn en om lang naar te

oude mechanische onderdelen van machines of auto’s een

kijken, niet om uren over door te kletsen. Veel mensen

inspiratiebron.

Storm en stilte
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Kunt u meer vertellen over achterliggende ideeën in uw

concentreren, kijk ik daarentegen naar een schilderij, dan

werk?

word ik door allerlei bewegende mensen en dingen afge-

“Ik werk vooral op mijn gevoel, ik heb niet bewust thema’s

leid. Beweging trekt de aandacht en kan die vast blijven

die ik wil aansnijden of vraagstukken die ik wil oplossen

houden, ik heb al vaak gehoord dat mijn machines vaak

met mijn machines. Vaak zit er een soort beeld in mijn

een hypnotiserende uitwerking hebben op toeschouwers.

hoofd van een machine, of losse mechanische construc-

Dat vind ik zelf heerlijk, een kunstwerk waar je zo een half

ties, die probeer ik na te maken in
het echt.
Ik probeer andere mensen te laten
zien hoe mooi mechanische techniek
is en hoe veel het om ons heen is.
Met techniek probeer ik kunst te

“ik heb al vaak gehoord
dat mijn machines vaak een
hypnotiserende uitwerking
hebben op toeschouwers”

maken die je moet ondergaan, ik

fotografie

sfeer

Storm en stilte

23

uur bij blijft staan zonder dat je het
door hebt, alsof de tijd heeft stilgestaan.”
Zijn er nog aspecten die in bovenstaande vragen niet naar voren komen, waarvan u denkt dat het voor

hoop dat de toeschouwer geinteresseerd raakt tijdens het

mij wel van belang is om over uw werk te weten?

kijken en analytisch gaat nadenken, en er dan geleidelijk

“De meeste kinetische kunst van tegenwoordig maakt

achterkomt dat de machine lang niet zo ingewikkeld is als

gebruik van computers. Voor mij is er een verschil tus-

hij eruit ziet. ik wil ze over de technische drempel trekken.” sen analoge en digitale kinetische kunst. Het mooie aan
analoge mechanische kunst vind ik dat het ingewikkeld
Waarom maakt u gebruik van beweging in uw werken, of

lijkt maar simpel is en dat bijna alle bewegingen kunnen

waarom maakt u bewegend werk?

worden terug gebracht naar een simpele cirkel beweging.

“Tijdens mijn studie ben ik zonder er zelf heel erg bij stil

Zodra er een computer aan te pas komt vind ik het al snel

te staan bewegend werk gaan maken, toen ik mijn eerste

niet meer interessant genoeg, ik kan niet meer zien en

machine af had zei een leraar, ‘ah, kinetische kunst’. Ik had

analyseren hoe het werkt.”

er nog nooit van gehoord. Sindsdien heb ik nooit meer
geschilderd of geboetseerd (wat ik eerst wel deed). Als ik
naar een bewegend object kijk kan ik mij daarop optimaal

22
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poëtische kunst

Ariel Schlesinger

PoEzie met materialen
Ariel Schlesinger maakt kunstwerken op basis van eigen onder-

zoeken. Zijn werk heeft een beetje een ‘do it yourself’ karakter,

hij maakt ook filmpjes waarin hij laat zien hoe hij een werk maakt
en hoe je dit na zou kunnen doen. Een voorbeeld hiervan is de

instructables op de pagina hiernaast. Zijn werk heeft daardoor ook

iets kneuterigs. Maar het poëtische zit vooral in het werk zelf. Eerst
het type mechaniek wat hij maakt, wat er gammel en onstabiel

uitziet (wat overigens ook zijn bedoeling is, alsof het voor je ogen in
elkaar kan storten). En dan wat het apparaat doet: een gasbel laten
ontstaan, die vervolgens op een heet rooster in brand vliegt. Twee

a4tjes tegen elkaar aan laten schuiven, wat eruit ziet als een soort
slow motion dans. Dergelijke verstilde werken maken poëzie met
materialen. Er zijn geen

woorden die het poëtische
aspect van deze kunstwer-

ken kunnen uitleggen.
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poëtische kunst

instructables

instructables
diy poëzie kunstwerk
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nature rewired

recensie

Door: Tanja Pepping

De mysterieuze wereld van
Christiaan Zwanikken in Nature Rewired
Skeletten die door computergestuurde me-

(2002) schedels van honden op karretjes op

samen met andere kinetische sculpturen in de

gericht blijven. De donkere, sobere ruimtes zor-

chaniek in beweging worden gebracht, staan

tentoonstellingsruimtes in Museum het Valkhof.

Met zijn confronterende kunst beeldt Christiaan
Zwanikken (Bussum, 1967) zijn visie op mens

en natuur uit. In de grote solotentoonstelling

Nature Rewired wordt de toeschouwer onderdeel van de wereld van de kunstenaar en ziet

men de evolutie door de ogen van Zwanikken.

Maar komt deze kunst wel goed tot zijn recht in
dit museum?

rails continu heen en weer, terwijl ze op elkaar

gen voor een rustige sfeer waarin de sculpturen
goed tot hun recht komen. Doordat je je aan-

dacht volledig op de kunstwerken kunt richten,
komt duidelijk naar voren dat in de kunst van

Zwanikken natuur, wetenschap en kunst elkaar
ontmoeten en dat deze goed samen kunnen
gaan.

Het gebruik van skeletten

Wanneer je de tentoonstellingsruimte bin-

Gevonden dierlijke skeletten vormen de natuur

Sculpturen bewegen alle kanten op en geluiden

der om naar bewegende resten van dieren te

nenstapt, betreed je een bijzondere wereld.

van de mechanische installaties schallen door

de ruimtes. Zo rijden bij Who let the dogs out?

binnen de kunst van Zwanikken. Het is bijzon-

kijken die telkens dezelfde bewegingen maken.
Het onheilspellende gevoel dat hierbij naar bo-

‘in de kunst van
Zwanikken ontmoeten
natuur, wetenschap
en kunst elkaar’
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nature rewired

inspiratie

recensie

ven komt, hindert echter de essentie

Te weinig ruimte

maakt gelukkig bij het maken van zijn

Niet alleen is Zwanikken’s kunst

materialen, zoals staal.

groot oeuvre waarvan veel werken

van het kunstwerk. De kunstenaar

sculpturen ook gebruik van andere

te zien zijn. De meeste sculpturen en

volledig om de kunst en dat is zeer

De tentoonstellingsruimtes zijn klein,

eerbetoon aan alle ezels die water uit

elkaar staan. Terwijl je naar het één

putten omhoog pompen door rondjes om de put te lopen. Doordat bij

Mechanical Donkey de nadruk ligt op

de gecompliceerde computergestuurde mechaniek (ofwel wetenschap),

waardoor de kunstwerken te dicht op
staat te kijken, trekt het volgende al
je aandacht. Dit maakt het moeilijk
om te focussen op één kunstwerk.

Door de vele geluiden die tegelijk te
horen zijn, is het lawaaiig en cha-

komt de bedoeling van de kunstenaar otisch. Wellicht was het beter om
om kunst, natuur en wetenschap te

minder werken tentoon te stellen, of

naar voren.

of galerie te tonen waar meer ruimte

verbinden, op een andere manier
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aandacht krijgen die ze verdienen.
In zijn geheel is de tentoonstel-

(2004). Een mechanische ezel loopt

rondjes rondom een put. Het is een

is, zodat de kunstwerken echt alle

zeer gevarieerd, hij heeft ook een

Dit is het geval bij Mechanical Donkey installaties vergen echter veel ruimte.

interieur

ling goed opgezet. Het draait hier

positief. Het is boeiend om te zien

hoe computergestuurde mechanica

een belangrijk onderdeel vormt in de
kunst van Zwanikken. Ondanks de

krappe opstelling zijn de tentoonstel-

lingsmakers erin geslaagd de essentie
van de kunstwerken naar voren te

laten komen en dat is waar het om
draait.

om de tentoonstelling in een museum
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kasten en banken

shopping

banken

Te koop bij Eijerkamp
2. €1599,- 4. €3549,- 9. €2249,- 11. €1867,-

2

7

bijzettafels
1

Te koop bij Eijerkamp
3. €74,- 5. €59,- 7. €49,- 10. €98,-

3

9

8

4
10

kasten

Te koop bij Eijerkamp
1. €449,- 6. €224,- 8. €369,-

6
5
11
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stoer design

STOER DESIGN
Dutchbone staat voor
een combinatie van
industrie en ambacht.
Het interieurmerk is
constant in beweging
en heeft voor iedereen
iets in petto. Of je nu
in een loft in New York
woont of in een woonboot in Amsterdam.

ARTIKEL

Industrieel & ambachtelijk
Het woonmerk Dutchbone ontwerpt unieke meubels

en woonaccessoires met een eigen signatuur. Inspiratie

wordt opgedaan tijdens reizen over de hele wereld. Van
Chesterfield tot rookstoel: Dutchbone kent zijn klassiekers, maar dan in een modern jasje.

Een wereld vol inspiratie
Een van onze favorieten is de Kraton bijzettafel, geïnspireerd op een reis naar Indonesië. De bovenkant van de

tafel bestaat uit stukken massief teakhout. Geen enkele
tafel is hierdoor hetzelfde en het geeft een stoer en

ruig effect. Ook het idee voor eettafel Kapal onstond in
Indonesië. Het ontwerp voor de tafel is gemaakt door

een lokale timmerman. Tijdens zijn wandelingen op het
strand verzamelde hij unieke stukken teakhout. Die hij
uiteindelijk combineerde tot dit design.

Stoer & sfeervol
Beton kreeg ook een rol in de collectie van Dutchbone.

Bijvoorbeeld in de Cradle hanglamp. Gemaakt van beton
en eikenhout past deze lamp perfect in een industrieel
interieur. Voor wat extra warmte combineer je beton

met een Shisha vloerkleed. Als je kiest voor een vloer-

kleed in een lichte kleur, laat het de ruimte groter lijken.
Ook kleinere producten kunnen het verschil maken. Een
handbeschilderd kussen in okergeel straalt warmte en

gezelligheid uit. Combineer verschillende prints en kleuren voor een etnische touch of maak van enkele kussens
een eye-catcher op je strakke bank.
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naar de onzekere buitenwereld een

horde die je maar beter zo snel mogelijk kon nemen.

ol

column

Het Startstipendium van het Fonds

voor de Beeldende Kunst leek de uit-

gelezen oplossing. In een periode van
enkele maanden schaafde ik aan een

subsidieaanvraag die zo veel mogelijk

frank bloem

25 juni vindt het evenement Kunst = Werk plaats
in de Salon. Frank Bloem interviewt mensen uit
de kunstwereld over de kwestie geld. Waar haal
je als kunstenaar je geld vandaan? Wie zitten
er te wachten op de kunstenaar? Wat zijn de
mogelijkheden buiten de kunstwereld en wat wil
de overheid eigenlijk? Lees hier de lichte column
van een ervaringsdeskundige.

inzichtelijk maakte waarom ik een

startstipendium verdiende te beha-

len. Als deze arbeid zou worden beloond, ontving je het astronomische

‘Ah, je bent dus
kunstenaar...
Maar waar verdien
je dan geld mee?’

bedrag van achttienduizend euro. Ik

heb in de vier jaar na het verlaten van
de academie elk jaar een aanvraag

ingediend, maar nooit leidde dit tot
de beurs.

Inmiddels, acht jaar later, ben ik er
Het zit er blijkbaar diep in bij de men-

sen. Het Van Gogh-model. Als kunstenaar ben je arm en verdien je niks. Na
je dood, als je een genie blijkt te zijn

geweest, gaat het grote geld vloeien.
Geen aanlokkelijk toekomstperspectief voor de kunstenaars die elk jaar
van de academies af komen, een
enkeling daargelaten.

Toen ik zelf van de Rietveldacademie

met vallen en opstaan en sinds 2011

zonder bijbaan in geslaagd Beeldend
Kunstenaar te blijven. Geldnood is

een blijvende metgezel die gaande-

weg minder bedreigend is geworden.
In de afgelopen jaren heb ik geld

verdiend met opdrachten voor bedrijven en overheden, ik ben twee maal
artist in residence geweest en heb

met een zekere regelmaat eigen werk
verkocht.

kwam in de zomer van 2007, waren er

Omdat ik altijd alleen werk, vroeg

vragen, enorm doorbreken of verder

Hieruit ontstond het project Kunst =

drie mogelijkheden. Subsidie aan-

studeren. De laatste twee vielen wat

ik me af ‘Hoe doen anderen het?’

mij betreft af.

Het algemene advies van de academie was om verder te studeren en

een masteropleiding te gaan doen.
Mij leek de stap van de academie
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frank bloem

column

Werk. Dit project is een videoverslag

Wat ik met Kunst = Werk laat zien is

kunstwerken? Dat het Van Gogh-mo-

collega-kunstenaars en mensen die

weinig meer van doen heeft met het

moge duidelijk zijn. Maar wat is dan

van gesprekken die ik voerde met

met kunstenaars te maken hebben.
Ik wilde onder andere weten hoe ze

hun geld verdienen. Wat hun ervaringen met tentoonstellingen zijn, of ze

dat het kunstenaarsbestaan inmiddels
romantische idee van de kunstenaar

als genie, die rond het middaguur uit
zijn bed komt, briesend in gevecht

gaat met het canvas en dan naar het

café beent waar hij op de maatschap-

werk maken in opdracht, hoe ze kunst pij spuugt.
verkopen en wat ze vinden van de rol
van subsidieverstrekkers en de overheid. In gesprekken die niet gingen

De vraag blijft hoe het komt dat een
kunstenaar over het algemeen zo

over de inhoud van het werk, kwam ik weinig geld verdient. Waar blijft de
toch uit bij wezenlijke elementen van
het kunstenaarschap.

vraag naar producten van de kunste-

del niet een aanlokkelijke manier is

wel een goed verdienmodel voor een
kunstenaar?

Een tweedehands auto zou er op zijn

volgende maand
Wetenschap en kunst: waar houdt kunst op en begint wetenschap?
interview Zoro Feigl
10 tips voor een minimalistische inrichting

minst in moeten zitten. Waarom geen
modaal inkomen? Wat is het dat het
zo lastig maakt?

Wie het weet mag het in mijn oor
komen fluisteren.

naar, wie zitten te wachten op zijn
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bewegende kunst beurs
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