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Zevende Tîiënnale voor
Vormgeving in Vl aanderen
pakt uit met 66 designprojecten

We wijl<en in dit nl¡n¡rner ãf vas¡ de gebruil<e tiilie voorstelting van eeil indivíeluele designer of een

designstudio en bel<ÉjÊren ir-rtegentleeleen project dat a[ [ocpt als dit nummer bii u in de busvalt.
Van t5 december tot en tnei ç maartzet4 crganiseeri Design Vlaanderen irnmers in samenwerl<ing

rnet C-rníne Genl< en lnnov*tie & Ðesign Euregio de 7de editíe van de Triënnale voor Vormgeving in

V[aandere¡r, en dit *¡'¡der de noemer "e onftiet & *esígn""

Conflict & üesígn
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De Triënnale is groots opgevat, dat is
het minste wat je er van kunt zeggen.

De organisatie, onder artistieke [ei-

ding van curator Kurt Vanbe[[eghem,
presenteert maar liefst 66 designpro-
jecten, die altemaaI gemeenschap-

petijk hebben dat ze in de eerste
plaats optimisme uitstralen, maar dat
we tegelijkertijd moeten nadenken

over hoe we in de (nabiie) toel(omst
genoodzaakt zullen zijn om op funda-

menteel andere manieren met elkaar

en met onze natuurlijl<e bronnen om

te gaan.

De Triënnate focust specifiek op de

manier waarop designers omgaan

met conflictsituaties en op de impact

van hun ontwerpen binnen onze sa-

menteving. Meer nog, 'conflict' is voor
hen de aanLeiding om tot innoverende

maatschappelijl<e designprocessen

en -projecten te komen. Het verleent
inhoud en betekenis aan hun werk.

Er wordt werl< getoond van designers

die in onze maatschappij geloven en

met hun pro.jecten ingaan tegen het

doemdenl<en en het overheersende

sociale pessimisme via designpro-
jecten, -processen en -objecten die

optossingen bieden voor alterlei

conflictvormen. Kortom, design met

een duidetijk sociaal-maatschappelijk
doe[: het creëren van een betere

woon-, leef- en werkwereld.
"De deelnemende designers brengen

elk vanuit hun specifieke invalshoek
presentaties van hun werk waarin ze

gebruik maken van nieuwe methodes

en denkwijzen binnen hedendaags

design", verduidelijkt curator Kurt

Vanbelleghem. " Ze tonen hoe ze via

hun designproces optossingen bieden

voor altertei conflictvormen. Die Lopen

uiteen van sociale conflicten tussen

mensen onderting tot coniticten met

de natuur, en dit in de huidige eco-

nomische situatie, in een ontwrichte
samenleving. Een conflict ervaren we

zelden of nooit als positiel maar het

btif l<t wel een noodzaketiike drijtueer
voor innovatie. Het gaat dus niet om

streven naar innovatie omwitle van

de innovatie, maar om het aanbieden

van design met een duidelijk sociaal-

maatschappelijl< doel: het creëren

van een betere woon-, leef- en werk-
wereLd."

Ðesigners Ên hun prrjecten

Het leidt ons te ver om alle design-
projecten in dit artikel te bekijl<en.

Omdat het project zo atlesomvattend

is, valt de Triënnate uiteraard uiteen

in tal van onderdelen. Eentje daarvan

is, in de heel ruime zin van het woord,

het interieur. Wii stetlen de voLgende

designers en hun projecten aan u

voor, niet noodzakelijk in deze volgor-

de: ìndera & Thomas Litière: Sintese

Nio (Eco-efficiënt design zitmeubel) ;

Bart Lens: Woudtafel & blauwe taiel;
Carl De Smet: Noumenon, zetel

in revolutionair vormschuim, met
geheugen, lck Reuvis: [ampen/licht-
sculpturen uit een assemblage van

oude opaline tampenkappen; Alain

Gilles: Nomad-lamp; Linde Hermans:

home sets en tegels; Caro Van den

Hole: Tall<ing Pitlow; Marc Supply &

Anneli Lahtua (Studio Linia): VMM-

bank; Ann Van Hoey: keramiel< en

D&M Depot: groene wandmodules.

Ann Van Hoey

Keramiste en designer Ann Van Hoey

is een laatbloeier in de keramiek, voor
wie de internationale tentoonstetlin-
gen en awards elkaar opvolgen. Geo-

metrie (cirl<eI en vierkant) en origami

vormen haar inspiratiebronnen.
Als reactie op een veel gehoord

vooroordeel dat l<eramiek'passé' is,

[aat Ann Van Hoey sommige stukken

afwerl<en in een carrosseriebedrijf
in kleuren als Ferrari-rood en -geet,

Volkswagen-wit en andere. Haar

objecten combineren zo een oud am-

bacht met een van de meest luxueuze

statussymbolen van de hedendaagse

maatschappij. Ferrari Formula r werd
in september in Korea bekroond met

een Silver Award op de Cheongju

lnternationaI Craft Biennate zor3.
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aliteit. Samen met professor Jan lvens

van het departement Materiaalkunde

van de KU Leuven experimenteerde

De Smet met materialen met een ge-

heugenlunctie, en meer specifiek met

shape memory polyurethanen (SMPU)

Kortom, dit is Memories of the future.

Het team realiseerde een hele reeks

prototypes, zoals de Armchair die door
middel van warmte - en binnenkort
elel<trisch -van vorm l<an veranderen.

De Smet ziet op termijn Noumenon

zelfs als een waardig alternatief voor
zelfbouwmeubels. Aangezien het

slechts 4 l<g weegt, kan het perfect

opgestuurd worden. Daarna volstaat

het om het pal<ket een halfuurtje in het

stopcontact te stel(en om een mooie

zeteI te hebben.
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Hoe kan textiel er voor zorgen dat

we meer met ell<aar praten, onze

schroom overstijgen en onze buurman

aanl<ijl<en? H iervoor ontwil<l<elde Caro

Van den Hole Talking Pittow.

Om een sociaaI textieL te ontwikl<elen

zagCaro mogelijl<heden in een soort
l<ussen met lichten, lampen en geLuid,

dat geactiveerd werd als je er op ging

zitten. Het kussen is 7,5 meter lang en

er steken een aantaI draden uit. Deze

draden vormen de verbinding naar

een [amp ol een plug. In het l<ussen

zitten vi.jf aparte compartimenten. Etk

compartiment bevat gestikte circuits

en schuim en in het schuim stel<en

hier en daar gaten. Als je op die ptaat-

sen gaat zitten, komen de twee lagen

gestil<te circuits met elkaar in contact

en wordt er een signaaI gegenereerd.

Het kussen is uitgebreid gebruikt in

het Gentse Vooruit Calé. Mensen gaan

nietsvermoedend op de bank zitten
en [ampen springen aan. De Talking

Pitlow bleel< een echte 'conversation

piece', zoweI tijdens het maakproces

als tijdens het gebruik.

achter initiatieven zoals Het Labo en

werl<t binnen b-ALLROOM samen met

Jeff Rutten, maar soms is hij ool< sotist
in zijn eigen atelier.

Reuvis ontwerpt niet voor de industrie
en start bij het ontwerpen bij de

herbruikgedachte, niet alLes moet per

se nieuw zijn. Hij vindt het de verant-

woordeti.jl<heid van de ontwerper om

objecten te ontwerpen volgens het

cradle to cradLe-principe, upcycling is

de boodschap.

Twintig jaar geleden maalcte hij zijn

eerste lichtsculptuur uit een assem-

blage van oude opaline lampenkap-
pen en het bleef niet bij één exem-

plaar. Doorheen de tijd l<wamen er

varianten op het thema en ruimden

de fluorescentielampen plaats voor
ecotogische leds, al zet hij de oude

TL's niet bij het grof vuil.

standaard formaat, efficiënt voor
transport en stockage. Een witte
corian op A3-formaat en 6 mm dik
wordt een plateau, een dun veI rubber
een antislip-laag, een A4 veerstaaI het
perfecte vuitnisbtik en een robuust A3

houten vlak een snijplank.

De voorbije jaren zette lndera sterl<

in op innovatie op het gebied van

eco-efficiëntie. Met behutp van nieuw

verworven kennis en techniel<en werd

de Sintese Nio ontworpen, een eco-

efficiënte versie van de Sintese van

Studio Segers.

Het eco-efficiënte aspect bestaat

uit de lage milieu-impact van de

gehele levenscyclus. Zo is Bo% van de

gebruikte materialen recycleerbaar of
cradle to cradle binnen de biosfeer.

De betangrijkste innovatie inzal<e ma-

terialen gaat over het gebruil< van een

veelbelovend nieuw materiaal, een

aLternatief voor poLyurethaanschuim.

Om de l<ringlopen eifectief te l<unnen

sluiten, werd de Sintese Nio demon-

teerbaar ontworpen. Waar men bij het

stolleren doorgaans nietjes, Li.jm en

ritssluitingen gebruikt, werden voor

dit zitmeubeI nieuwe demonteerbare

bevestigin gstechniel<en ontworpen.
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Wat ooit pure designfictie leek, werd

de afgetopen drie jaar voor Car[ De

Smet met Noumenon steeds meer re-
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Patrick Reuvis (Light Scutptures)

studeerde interieurarchitectuur en is

docent meubetontwerp in Mechelen.

Hij is bekend als de drijvende l<racht

The Matter of Matter is een verzame-

[ing objecten van Linde Hermans.

Ze hebben de materie als uitgangs-

punt, in zijn puurste vorm, steeds in

dezelfde standaardafmetingen, enkel

variërend in dil<te. Met dit concept

wil Linde reageren tegen een wereld

waarin etl< object in onverantwoord

veel vormen en materialen bestaat.

Ze bouwt een databanl< op voor
materialen en geeft ell< materiaal
een lunctie. Alle objecten l<rijgen een
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Het ontwerperskoppel Marc Suppty

en Anneli Lahtua ontwierp de VMM-

banl< oorspronkelijl< voor de Vlaamse

Milieumaatschappij. Rel<ening

houdend met de eigenheid van de op-

drachtgever, beantwoordde de banl<

meteen aan een streng ecologisch

eisenpal<ket, maar het product had

nog meer potentieeL.

De selectie voor de Eco Design-

tentoonsteLling in Helsinki in zotz
zette het duo er toe aan de bank te

herdenl<en. Van bij het prilte begin
gingen ze uit van het idee van een
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ptooibare bank. Het eerste exemptaar

voor VMM was nog niet plooibaar,

maar in de vormgeving werd er wel

at rel<ening mee gehouden. De banl<

l<on dus zonder uiterlijl<e aanpassin-
gen plooibaar worden gemaakt, wat
betere transport- en opbergmogetijl<-

heden bood.

Bart Lens is tweemaaL aanwezig.

Eenmaal met WoudtafeI voor Van

Rossum Meubelen en daarnaast met

Blauwe tafe[.

Voor Woudtafel is het basisidee als

votgt: hoe veI je een boom respectvol

voor een nieuwe tafel? De Woudtafel
heeft een blad, gemaal<t van planl<en

afl<omstig uit een en dezelfde boom.

Het btad van de WoudtafeI is rondom

stral< afgewerkt en hierdoor praktisch

in gebruik. Het midden van het btad

taat de griltige Iijnen van de buiten-

kant van de boom zien.

De Blauwe tafel werd ontworpen voor
de'aktekamer' in een plechtstatige

notariswoning. Atles is blauw geschil-

derd, plafonds, muren én de speciaal

ontworpen tafel. De tafel kan ool< in

andere kleuren uitgevoerd worden.

Nomad van Alain Giltes is een door de

zon herlaadbare en multifunctionele
[amp. Het beLangrijl<ste aan de Nomad

is haar sociale en ecologische betel<e

nis, gecombineerd met een eigentijds
d esign.

De tamp is meer dan een product

voor Afril<a. Als ontwerp is zij multi-
functioneel en draagbaar en kan zij

gebruikt worden voor ieder die ticht

nodig heeft, en die er de ftexibiliteit,
het eigentijdse design en natuurlijk
het ecologische aspect van weet te

waarderen.

D&M Depot speelt met Karoo in op

marl<tonderzoel< dat uitwijst dat er

behoefte is aan meer groen. D&M

wiI iedereen de mogetijkheid geven

een groene geveL te maken. Daarom

ontwierp het een modulaire groene

muur die zoweI binnen als buiten kan

hangen.

Het grootste deeI van l(aroo bestaat

uit gerecycleerde l<unststo[. Dit
gevelconcept moet niet enkeI zorgen

voor een aangenamere [eefomgeving,

maar moet ool< de thermische isolatie
en de getuidsisolatie verbeteren.

Conflict & Design praktisch

De tentoonstetl¡ng loopt tot en met 9 maart

2014 ¡n C-m¡ne in Genk. Conflict&Design is

iedere dag open van 9 tot 18u, gestoten op

maandag. De toegang is gratis. Meer

informatie op www.conflictanddesign.be.
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