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Peggie Breitbarth

Geslaagd Ontwerp 2004, nieuwe generatie stort zich op vormgeving van huis en haard

Twintig pas afgestudeerde ontwerpers tonen hun werk in de kunstvereniging Diepenheim. De
tentoonstelling wordt georganiseerd door het Architectuurcentrum Twente en dat geeft al aan hoe
breed het begrip ontwerper in Geslaagd Ontwerp 2004 is. Mode, meubels, huizen en wijken,
eigenlijk alles wat aan ons dagelijks leven raakt. De jonge starters zijn afkomstig van de
kunstacademies van Arnhem, Ensehede, Kampen en van de academíes voor bouwkunst in
Arnhem en Eindhoven en de TU's in Delft en Eindhoven. ln enkele gevallen is hun ontwerp in
Twente gesitueerd.

Ontwerpen zonder computers lijkt niet meer mogel|k. De meeste presentaties zien er gelikt uit,
met kaarten en kleurfoto's, close ups en staatjes met alle getallen netjes in 't gelid. Het doet het
oog goed om daarnaast maquettes te zien die iets van het denk- en vormproees weerspiegelen in
hun van waardeloze materialen in elkaar gefrommelde toestand. Opeens kijk je weer naar ideeën
en grote lijnen, tenrvijl op de computerpresentiaties alles altot in detail ingevuld lijkt.
Een persoonlijke ingang blijft het winnen van een al te wetenschappelijk geordend ontwerp. Zoals
de keuken van Nathalie Groot Kormelink die zich bezig wil houden met bouwen van binnen uit. Zij
stelt voor de keuken deels onder het maaiveld te bouwen, zodat je onder het aanrecht een koele
bergruimte aantreft. En op maaiveldhoogte een handig kruidenraam. ln haar badkamer schuif je
bij regen het dak open zodat je natuurlijk kunt douchen en de slaapkamer beschikt over een
balkon waar je eventueel in de buitenlucht kunt slapen. Alles zeer sober vormgegeven, maar
niettemin een staal$e aanstekelijke romantiek van de eerste orde.

Vormgeving anno 2004 beweegt zich tussen de ijzersterke erfenis van modernisme en
minimalisme en de extravagantie van vrolijke kleuren, gewelfde vormen en grillige patronen van
het.postmodernisme. Het duo poortmegens, bestaande uit Suzanne en Janske, heeft een eigen
lijn van schoenen en bijpassende tassen ontworpen. Gijs Kaayk toont ingenieuze cilindervazen
van zacht gekleurd glas. Gerhard Franken toont vormvaste lampen voor een sfeervol licht en
Fenke Schwan vervaardigde jeneverkruiken met bekertjes, fruitschalen en handdoeken, allemaal
gedecoreerd met een vrolijke beestenboel.
§toelen blijven populair. Waar de een (Diederick Schneemann)zich waagt aan een geheel nieuw
concept: Floading een soort reddingsboei waarin je kunt zitten, schommelen en wegkruipen,
houdt de ander (Rogier Dikker) zich bij de voor hem nog ongebruikte mogelijkheden van de goeie
ouwe keukenstoel. Een keukenrol of een plantenhouder in de leuning, een rasp of een mengkom
in de zitting, ideeën te over! Dat hr1 een vindingrijk man is bewijst ook zijn ijzersterke
bierkratstoeltje. Niet voor niets lezen we daarop de bekende slogan: Vakmanschap is
meesterschap.
Smaakvol (Scandinavisch strak) en doordacht zijn de op dwergformaat uitgevoerde tafels van
Marianne Wessels. De brutale kracht van de theatrale zwarte stoel met tafel van Ellis de Lange
veroorzaakt een hevig contrast.

ln de architectuur pakken we het groots en minder ambachtelijk aan. Robert ten Brink doet een
voorstel om als alternatief voor de vinex locaties, landschappelijk wonen in het buitengebied
mogelijk te maken. Hij kiest voor de driehoek Delden- Hengelo-Beckum en laat zien dat er
mogelijkheden liggen voor woningen die voldoen aan bestaande eisen (zowel op financieel
gebied als qua voorzieningen) zonder het bestaande landschap al te zeer te verstoren.
Olde Dubbelink zette met een team collega's zijn tanden in het stedebouwkundig plan voor het
Hart van Zuid in Hengelo. Karen Hoorn richt haar aandacht op een verkeersplein in het noorden
van Arnhem. Aan haar de onmogelijke taak diverse verkeersstromen ongehinderd hun loop te
laten volgen. De foto's laten zien dat het gebied grote infrastructurele werken en kleinschalige
landschappelijk en toeristische functies in zich bergt. Een driedimensionale puzzel eigenlijk, een
regelrechte hersenkraker, waarvoor zij als oplossing een loop en fietsbrug ontwerpt.



Alide Klein Elhorst bekeek als stedebouwkundige door de bril van verschillende theoretische
modellen de ruimtelijke ontwikkelingen van de stad Almelo. Ze komt tot de conclusie dat Almelo
op de ingeslagen weg 30 % uitbreiding kan realiseren en geeft Almelo daarmee een dikke
voldoende. Haar eindconclusie is: leer Uw stad kennen!. Niet echt wat je van aanstormend talent
zou verwachten, maar misschien wel tekenend voor de huidige tijd.
Hoewel, er wordt nog wel gedroomd. Zoals bij het voorstel voor een ontmoetingspunt op de markt
in Enschede (?) van Leonie Brinks. "Kan ik onvenrvachtse ontmoetingen ontwerpen?" vraagt zij
zich om te beginnen af . Zijverzamelt voorbeelden: mooie pleinen en bruggen in oeroude
toeristen- en studentensteden. Zij komt uit op een spectaculaire trap die leidt naar een
uitzichtspunt. Je moet er dus ook weer vanaf en kunt dus de toevallige ontmoeting een handje
helpen. Leuk idee.
En ook het gebouw LANE, LocalArea Netwerk Events, mikt op een jong publiek. Rob ten Napel
verheugt zich op een soort clubhuis vol moderne digitale techniek, waar je soortgenoten,
waarmee je dagen- en nachtenlang chat en spelletjes speelt, nu ook live kunt ontmoeten.

De tentoonstelling laat behalve de verschillende ontwerpen en ideeën van de exposanten ook
goed zien, hoeveel theorie en research er gewoonlijk achter de plannen zit. En in geval van
architectuur en vooral stedebouwkundige ontwerpen, hoe belangrijk en bepalend de visuele
presentatie van de plannen is.
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