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Tijdens de afgelopen Dutch Design

Week (21 t/m 29 oktober) stond

Eindhoven weer bol van de ver-

nieuwende, verrassende of simpel-

weg mooie ontwerpen. Met het

enorme aanbod is kiezen geen si-

necure, maar wat wij nooit over-

slaan is de Graduation Show van

de Eindhovense Design Academy.

Hier presenteren de talenten van

de toekomst zich. Wij kozen zes

jonge talenten uit.
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Kleureffect
De ‘Flux Rug’ is een bijzonder vloerkleed, dat zich in eerste instantie heel be-

scheiden opstelt. Het is niet hoogpolig, heeft geen opvallende kleur of in het

oog springend motief. Maar bij een kleine beweging naar links of rechts valt

ineens op: de kleur verandert. Tamara van Roij (Eindhoven, 1991) liet zich voor

dit ontwerp inspireren door beeldschermen en hun effecten en mogelijkheden.

Ze ontwikkelde een borduurtechniek, die geen patronen oplevert maar door

de laagvorming dit dynamische kleureffect teweegbrengt. Uitgekeken op

blauw? Dan draai je het kleed een kwartslag voor geel.

www.tamaravanroij.com

Leaning Shelf
Bescheiden opgesteld in een hoekje achterin:

de leunende schappenkast van Marija Dondo-

vic. Deze kast kan alleen bestaan bij gratie van

de architectuur. Zonder een muur of hoek blijft

de vorm niet staan en blijft er niets over van de

functie. Mooi detail is dat Dondovic de kast een

stukje gedraaid lijkt te hebben, waardoor de il-

lusie ontstaat dat de kast langzaam in een

vloeibare muur wegzakt.

www.marijadondovic.com

Tamara van Roij, Flux Rug, 
Design Academy Eindhoven 

(foto: Iris Rijskamp) 

Marija Dondovic, Leaning Shelf
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Koeienmagen
Natuurlijk is er ook aandacht voor

duurzaamheid, recycling en circulair

gebruik van materialen. Billie van

Katwijk (Utrecht, 1994) maakt tas-

sen van magen van koeien, die in de

vleesindustrie niet worden gebruikt

en dus puur restmateriaal zijn. Ze

hebben echter een fascinerende

structuur, die bij iedere maag ook

weer anders is. Het levert een bijna

reptielachtig leer op, dat heel ge-

schikt is voor verwerking tot tassen.

Voor Van Katwijk is het doel om dit

slachthuisafval om te vormen tot

een geaccepteerd luxeproduct.

www.billievankatwijk.com

Moving Memories
De Franse Aurore Brard (Lavaur,

1992) is geïnteresseerd in gewoon-

tes en de manier waarop wij om-

gaan met alledaagse voorwerpen.

Zij maakte tactiele voorwerpen om

herinneringen bij dementerenden op

te roepen. Automatische handelin-

gen, zoals roeren, gieten en kneden

bij het koken, zijn de herinneringen

die het langste overeind blijven in het

dementerende brein. Brards set ob-

jecten, getiteld ‘Moving Memories’,

bootst dergelijke handelingen na,

zonder dat je ze op een foute of ge-

vaarlijke manier kunt gebruiken (in

tegenstelling tot keukengerei). De

bewegingen die ze automatisch op-

roepen, geven de gebruiker een ge-

voel van rust en vertrouwdheid.

www.aurorebrard.com

Printstrumenten
Volgens Kristaps Polïtis wordt het muziek-

onderwijs veel te veel opgelegd en vorm-

gegeven vanuit volwassenen. Hij vindt dat

het kind spelenderwijs moet kunnen ken-

nismaken met muziek en creëerde daar-

voor een pakket met 25 3D-geprinte on-

derdelen. De set fungeert als een blokken-

doos of een bak lego: er zijn allerlei vorm-

pjes, die je op elkaar kunt zetten en die

niet alleen gevolgen hebben voor de vorm

van het instrument, maar ook voor de

klank. Er zijn mondstukken, om een blaas-

instrument te maken, maar ook sluit-

stukken, zodat je er zand of steentjes in

kunt doen. De nadruk ligt zo meer op het

spelenderwijs ontdekken en minder op het

‘moeten’ aanleren van liedjes, waardoor

het enthousiasme voor muziek wordt be-

vorderd. www.studiokrisp.com

Alter Ego
Een hoed is een hoed. Niemand zal op het

idee komen een hoed op zijn knie te zetten

en zo de straat op te gaan. Waarom eigenlijk

niet? Julian Chien-Yi Lim (Bühl, Duitsland,

1990) laat zien hoe veelzijdig de vorm van dit

accessoire is. Zijn half gedemonteerde hoe-

den zijn verstelbaar door ritsen. Ze laten daar-

mee de traditionele vorm van een hoed los en

geven het hoofddeksel vrijheid om zich te

transformeren tot iets anders. In een mooi

vormgegeven lookbook toont Lim de moge-

lijkheden: zet je de hoed op je hoofd of draag

je hem als kraag of shoulderpiece? Of zie je

mogelijkheden om ze ergens anders op je

lichaam te dragen? Wie heeft er ooit zo naar

een hoed gekeken?

www.seewhylim.com

Kristaps Politis, Printstruments
Billie van Katwijk, Ventri

Aurore Brard, Moving Memories
(foto: Femke Rijerman)

Julian Chien-Yi Lim, Alter Ego 
(foto: Julian Chien-Yi Lim)


