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— Design omdat
het moet
mei 2010 — Milaan was ooit de koningin onder de beurzen, maar heeft
concurrentie gekregen van onder andere Kortrijk, Basel, Miami, Keulen, Berlijn
en New York. Hoe verhoudt Milaan zich tot deze beurzen, wat is het belang van
Milaan voor Nederlandse ontwerpcultuur en hoe ontwikkelden de beurzen zich
de afgelopen jaren? Premsela vroeg designjournalist Jeroen Junte om zijn visie
hierover op papier te zetten.
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Milaan — Design omdat het moet
elk jaar weer wordt al maanden van te voren
uitgekeken naar de meubelbeurs in Milaan. Vliegtickets
worden geboekt, hotelkamers gereserveerd, afspraken gemaakt en een dag- tot dagprogramma opgesteld. Want elk
jaar weer wordt er ook geklaagd dat er te veel is te zien.
De snelste manier om iemand gek te maken in Milaan is
door simpelweg te vragen: Wat, heb jij dat nog niet gezien?!
Op dit jaarlijkse feestje van de internationale designwereld
werd dit jaar letterlijk roet in het eten gegooid door een
IJslandse vulkaan met een onuitspreekbare naam. De bezoekers waren nauwelijks gearriveerd op deze hoogmis
van design, of ze wilden nog maar met één ding: zo snel
mogelijk weer vertrekken. Wat nou juist niet kon.

02

Milaan / Design omdat het moet

Dit onverwachte natuurgeweld legde daarmee
een gevoelige zenuw van Milaan bloot. Heeft iedereen dan
eindelijk eens ruimschoots de tijd om het overstelpende
designaanbod in alle rust tot zich te nemen omdat ze letterlijk geen kant op kunnen, is het weer niet goed. Het kenmerkt de haat/liefde verhouding met de Salone del Mobile,
in ontwerpkringen simpelweg aangeduid als ‘Milaan’. Je
moet er zijn, maar als je er bent kun je eigenlijk net zo
goed meteen weer weg. Immers, de kracht van het evenement is dat alles en iedereen er is; wie er niet was, kan dus
niet meepraten. Tegelijkertijd is het aanbod zo groot dat
bijzaken amper nog zijn te onderscheiden van de hoofdzaken. Het er zijn alleen is niet genoeg om mee te kunnen
praten. Je staat ook nog eens voor de onmogelijke taak om
alles te moeten zien.
Waarom dan nog naar Milaan reizen – wat echt
belangrijk is sijpelt toch wel door op internet, of anders wel
op een van de andere designevenementen later in het jaar.
Voor professionals als producenten en ontwerpers betekent
de presentatie in Milaan ook nog eens een flinke hap uit de
jaarbegroting – waarom deze moeite doen als de kans groot
is dat de presentatie in alle drukte ondersneeuwt?

De cijfers

Op dit jaarlijkse feestje van de internationale designwereld werd dit
jaar letterlijkroet in het eten gegooid door een IJslandse vulkaan met
een onuitspreekbare naam. — foto: nasa.

voordat nut en noodzaak van Milaan wordt verkent, eerst de kille cijfers. Tijdens de 49ste ‘Salone’ in 2010
werd het beursgebouw Rho – de traditionele beursvloer,
zeg maar – door 313 385 mensen bezocht. Dit internationale publiek bezichtigt werk van 2 499 exposanten die
samen meer dan 10 000 nieuwe producten lanceren. Met
de 419 officiële exposities en presentaties van de Interni,
zoals het officiële satellietprogramma buiten het beursgebouw heet, zal het bezoekersaantal en de productaanwas
nog veel groter zijn.
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Indrukwekkende statistieken. Maar over de
impact van dit evenement op de designwereld zeggen ze
niets. Milaan is weliswaar de grootste maar niet de enige
internationale designbeurs. Londen, Tokio, Parijs, Berlijn,
New York en vooruit Eindhoven. Het lijkt een willekeurig
rijtje wereldsteden. Maar de designprofessional denkt er
meteen bij: 100 Procent Design, The Design Week, Maison
& Objet, Design Mai, icff en de Dutch Design Week. Designevenementen als Ambiente (Frankfurt), Indaba (Kaapstad),
Northern Light (Stockholm) of de Interieur Biënnale (Kortrijk) worden hierbij gemakshalve even buiten beschouwing gelaten. Tientallen internationale designevenementen zijn er. Elk met zijn eigen niche: de regio (Northern
Light), het experiment (Design Mai), de winkelier (Maison
& Object), de projectinrichting (Ambiente), het kunstzinnig design (Design Miami). Enzovoort.
Maar er is maar één evenement dat design toont
in al zijn diversiteit: Milaan dus. Wat ooit begon als een
traditionele vakbeurs voor de meubelindustrie is de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een grootschalig evenement met fabrikanten uit Taiwan, ontwerpers uit Venezuela, designscholen uit Zweden en tv-crews uit Dubai. Zij
presenteren zich in winkels, kantoren, galeries, woonhuizen, musea, bibliotheken, oude fabrieksloodsen en zelfs
parkeergarages. Zelfs landen profileren zich met design.
Zo heeft Polen een tentoonstellingszaal afgehuurd in het
prestigieuze Milanese designmuseum Triënnale om zich
te manifesteren als ‘young’ en ‘creative’. Aangetrokken
door alle media-aandacht proberen allerhande merken
– variërend van internetproviders tot champagnehuizen
– een graantje van de free publicity mee te pikken met
lawaaierige manifestaties.
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Tijdens de 49ste ‘Salone’ in 2010 werd het beursgebouw Rho – de
traditionele beursvloer, zeg maar – door 313 385 mensen bezocht.
Dit internationale publiek bezichtigt werk van 2 499 exposanten
die samen meer dan 10 000 nieuwe producten lanceren.
— foto: dario fumagalli.

Voor een betere wereld
aan design valt letterlijk niet te ontkomen in
Milaan. Vroeg of laat slaat dan de onvermijdelijke infobesitas toe. Waarna er nog maar één remedie is: vluchten.
En bij het annuleren van de reguliere vluchtroute rest er
dan alleen nog een afgelegen binnenplaats in een van de
steegjes in de binnenstad. Voor de deur hangt weliswaar
de bekende groengele Interni-wimpel maar binnen is het
volledig uitgestorven. Op tafels liggen een stuk of twintig
inspirerende en duurzame projecten van over de wereld;
het zijn de winnaars van de zoveelste designprijs – dit keer
uitgereikt door een Milanees ontwerpbureau. Het waarom
van deze obscure prijs wordt niet helemaal duidelijk – maar
aan dat euvel leiden wel meer presentaties in Milaan.
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In een hoekje van de binnenplaats staat een
tafeltje waarop een plastic doosje, een soort injectiespuit
en een zwart-wit brochure zijn uitgestald. HIV Home Test
staat op het etiket met een foto van een lachende Afrikaanse vrouw. Het is als het beruchte zwangerschapstaafje van
Predictor, maar dan met een aankondiging van de dood in
plaats van leven. De vormgeving is door het Amerikaanse
ontwerpbureau Frog Design bewust onopvallend gehouden. Een zelftest voor aids, daar wordt je immers niet graag
mee gezien onder je arm. Er zal niemand zijn die speciaal
voor dit product naar Milaan is vertrokken.
Toch is er maar weinig design op de Salone dat
kan tippen aan dit onopvallende ding. Het is innovatief,
functioneel en bereikbaar – veel meer dan een paar euro
zal het niet kosten. Daarmee levert het een concrete bijdrage een aan betere wereld. Kortom, het voldoet aan alle
voorwaarden voor goed design. Toch ligt dit ‘fair design’
achteloos in een hoek van een achteloze expositie in een
achteloos straatje in de binnenstad.
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De vormgeving is door het Amerikaanse ontwerpbureau Frog Design
bewust onopvallend gehouden. Een zelftest voor aids, daar wordt je
immers niet graag mee gezien onder je arm. — foto: frog design.

Aandachtrekkerij
hemelsbreed op amper een paar kilometer afstand bevindt zich een parallel designuniversum. Daar
staat op de Via Tortona het publiek muurvast voor de
geopende deuren van een showroom met felgekleurde
plastic sieraden. Een promotieteam deelt koude blikjes ijskoffie uit, een productpreview van een bekend Italiaanse
koffiemerk. Een steltloper beweegt zich behendig door de
massa en verspreidt flyers voor een dj-podium dat wordt
gesponsord door een Japans automerk. Met een betere
wereld heeft het allemaal niet veel te maken.
Aandachttrekkerij is tegenwoordig een net zo belangrijke functie van design als alledaags gebruiksgemak.
Met humor, verbazing of bewondering worden middel-

matige producten – en soms zelfs dat niet eens – verheven
tot begeerlijke hebbedingen. Dat er geen bos bloemen past
in de ‘weggewaaide’ vaas die het Zweedse collectief Front ontwierp voor Moooi, lijkt niemand te deren. En ook een asbak
is meer dan een bakje voor de as als er de clownsneus van
Marcel Wanders op staat. Voor de producent is design een
marketingtool: nu nog mooier! Voor de consument is het een
manier van zelfverwezenlijking: ik heb smaak dus ik besta.

De kunst van het ontwerpen
maar idealisme en commercie zijn niet de enige
uitersten die Milaan biedt. Ook kunst heeft er zijn plek ge-
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Dit kunstzinnige design – ook namen als beeldende vormgeving of autonoom design zijn in zwang–
heeft sinds dit jaar een eigen plek in Milaan met Ventura
Lambrate. In deze ontwikkelingswijk aan de rand van de
stad mogen avontuurlijke jonge ontwerpers, instellingen
als het Zuiderzeemuseum en bekende designscholen als
de Design Academy Eindhoven en Royal College of Art zich
profileren in oude loodsen en de nu nog leegstaande winkelpromenades.
In een etalage in ‘Lambrate’ staat op een witte
sokkel een reusachtige houten kast. In deze kast, die zich
als een bloem openvouwt met een ingenieuze klapdeur,
staat een meterhoge pepermolen van aardewerk. Dit sierobject vervaardigde de jonge ontwerper Joost van Bleiswijk
voor het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Met praktisch
nut heeft dit pronkstuk niets te maken. Het is een ode aan
traditionele ambachten en gebruiksvoorwerpen waarvan
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Dat er geen bos bloemen past in de ‘weggewaaide’ vaas die het
Zweedse collectief Front ontwierp voor Moooi, lijkt niemand te
deren. — foto: maarten van houten.

vonden in de vorm van design dat praktische functionaliteit heeft verruild voor een functionele symboliek. De
afgelopen eeuw was design het antwoord op vragen als:
hoe kan een kast efficiënter worden geproduceerd bijvoorbeeld? Maar dit kunstzinnige design roept juist vragen op.
Waarom hebben producten niet meer dezelfde levensduur
als vroeger? Waarom wordt kostbare kennis over traditionele productiemethodes zo verkwanseld? Waarom bouwen mensen tegenwoordig niet meer dezelfde intieme
band op met de spullen die ze bezitten als vroeger?

Dit sierobject vervaardigde de jonge ontwerper Joost van Bleiswijk
voor het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Met praktisch nut heeft
dit pronkstuk niets te maken. — foto: ruy teixeira.
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we de waarde dreigen te vergeten. Het is geen kast om spullen in op te bergen maar een kast die inspireert om na te
denken over het opbergen van spullen.

Meemaken en erbij zijn
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van aidstesten tot museumstukken en designasbakken – Milaan heeft het allemaal. Terwijl er nog niet
eens zo heel lang geleden, een jaar of tien hooguit, er alleen
nog meubels te zien waren. Gek genoeg worden de producten steeds minder belangrijk. Waar het in Milaan steeds
meer om gaat is de ervaring.
Om in het overstelpende aanbod de aandacht
van de honderdduizenden bezoekers vast te houden, profileren steeds meer interieurlabels en ontwerpers zich met
zinsbegoochelende ervaringen. Meemaken en erbij zijn,
dat is belangrijker dan geïnformeerd worden. De producent van dakinstallaties Veluw plaatst een lichtkoker van
ontwerper Ross Lovegrove in een decor van mosbegroeide
muren en zonnebloemen. In dit sprookjesachtige decor
krijgt een alledaags product als een dakraam opeens de
allure van een sexy designobject.
Bij de stervormige installatie Stellar van Tokujin
Yoshioka speelt het daadwerkelijke product – de fonkelende Swarovski kristallen – slechts een bijrol. Van tienduizenden kristallen is een lichtgevende ster gebouwd, die
onder het blacklight schittert tussen witte muren. Ambient
en rook dwarrelen door deze helwitte baarmoeder. Het is
een zinsbegoochelende installatie die eerder doet denken
aan het werk van de Deense kunstenaar Olafur Eliasson
dan aan een kristallen hanglamp voor de huiskamer.
Een novum dit jaar: de presentatie zonder ook
maar één product. Het Italiaanse mode-, interieur- en
accessoirelabel Fendi laat een psychedelische performance
uitvoeren in de beste sixties-traditie. In een zwart-wit decor

Bij de stervormige installatie Stellar van Tokujin Yoshioka speelt
het daadwerkelijke product – de fonkelende Swarovski kristallen –
slechts een bijrol. — foto: tokujin yoshioka inc..
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Het Italiaanse mode-, interieur- en accessoirelabel Fendi laat een
psychedelische performance uitvoeren in de beste sixties-traditie.
— foto: fendi.
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huppelen drie energieke twintigers achter een metershoge skippybal aan. De bezoeker hoeft niets anders te doen
dan genieten van deze visuele prikkeling en ondertussen
uitblazen met een watertje of een espresso, gratis aangeboden door alweer een ander Italiaans koffiehuis. Deze
belevenissen zijn niet toevallig rustpunten in de drukte
van Milaan. In een omgeving waarin iedereen door elkaar
schreeuwt, valt juist de fluisteraar op.

Anti-design
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tegelijkertijd is dit experience design meer dan
een verstilde schreeuw om aandacht. Het is een reflectie
van een breed gedeelde behoefte. In een cultuur waarin er
alleen al bij de ikea keuze is uit tientallen stoelen die stuk
voor stuk betaalbaar zijn en comfortabel zitten, worden
emoties en ervaringen steeds belangrijker. Uit het duizelingwekkende stoelenaanbod maken we een keuze omdat
het design ons aanspreekt. En dat design gaat niet meer
alleen over vorm, materiaal en kleur maar vooral over beleving en emotie.
Dat de fysieke aanwezigheid van meubels steeds
minder belangrijk wordt blijkt wel uit de Invisible Chair
van Kartell, doorgaans een nogal schreeuwerige producent
van bontgekleurde plastic stoelen. Deze ‘onzichtbare’ stoel
is vervaardigd van vier dikke platen transparant plexiglas,
waardoor de persoon die erin zit lijkt te zweven. Het ultieme anti-design – de stoel die zijn eigen bestaan ontkent – is
verheven tot een must have.
Met deze focus op immateriële ervaringen is
Milaan een afspiegeling van onze materiële cultuur.
Design is alomtegenwoordig – van onze brillen tot de neuzen waar ze op staan. De ontwerper is een kunstenaar geworden die exposeert in musea. Tegelijkertijd ligt design
gewoon bij de Blokker. Een alledaagse medische applicatie
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daarentegen is weliswaar ontworpen maar geen design.
Het verhaal is belangrijker dan het gebruiksgemak. De
functie is ondergeschikt aan de emotie.

Ideeën recyclen
een unieke ervaring bieden, een inspirerend
verhaal vertellen, het oproepen van een emotie – het is allemaal niets anders dan een product voorzien van waarde
en betekenis. Deze zoektocht naar noodzakelijke producten is de grote uitdaging van design. Daarvoor zal design
zichzelf opnieuw moeten definiëren.
Vormgeving, dat is een discipline uit de vorige
eeuw waarmee naar oplossingen werd gezocht. De levensduur van producten werd verlengd door ze mooier en beter te maken. Design creëert juist problemen. De grenzen

Dat de fysieke aanwezigheid van meubels steeds minder belangrijk
wordt blijkt wel uit de Invisible Chair van Kartell door Tokujin
Yoshioka. — foto:  kartell.
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Als materialen kunnen worden gerecycled, dan moet dat toch ook
kunnen met complete producten – dat is het prikkelende uitgangpunt van Saved by Droog. Boven: Beware of Software Vest Revived
van Mieke Gerritzen. — foto: stefanie grätz.
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aan de productiegroei lijken bereikt; het milieu en de natuurlijke voorraad grondstoffen raken uitgeput. Toch worden er elke dag weer nieuwe producten geproduceerd die
we eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Het is design dat
ze voorziet van de illusie van onmisbaarheid en zo de wegwerpcultuur in stand houdt. Deze ongemakkelijke waarheid wordt inmiddels ook in Milaan steeds vaker verteld.
De sloophouten meubels van Piet Hein Eek zijn
van een provocerende aanklacht uitgegroeid tot een geaccepteerd stijlicoon. Als materialen kunnen worden gerecycled, dan moet dat toch ook kunnen met complete
producten – dat is het prikkelende uitgangpunt van Saved
by Droog. Voor deze presentatie kocht Droog Design 5 135
producten uit faillissementsboedels op de veilingsite Ebay,
variërend van een paar dozen portemonnees tot een vergadertafel en stapels lucifersdoosjes. Vervolgens is veertien ontwerpers gevraagd om nieuwe producten te maken
van deze economische afdankertjes. Waarom überhaupt
nog nieuwe tafels en stoelen ontwerpen als goed functionerende producten gewoon worden afgedankt – het is de
existentiële vraag van design.
Zelfs ideeën kunnen worden gerecycled. Op de
presentatie van de laatste lichting afgestudeerden aan de
Design Academy Eindhoven wordt een project getoond, gebaseerd op nieuwe toepassingen van eeuwenoude kennis.
De Koreaanse Ryou Jihyun heeft bijna vergeten technieken
verzameld om voedsel ongekoeld te bewaren, zoals eieren
in een kom olie leggen of knolgroente in zilverzand steken.
Vervolgens ontwierp de jonge ontwerpster een eigentijds
keukenmeubel waarin deze kennis die van generatie op generatie is overgeleverd op eigentijdse wijze zijn verwerkt.
Het is een terugkeer naar de basis: verbeter de wereld,
begin bij ouderwetse vormgeving. Maar dan niet van een
product maar van een bestaand idee.
Het recyclen van ideeën kan ook een manier zijn
om het het verhaal achter het product belangrijker te ma-
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Voor deze presentatie kocht Droog Design 5 135 producten uit
faillissementsboedels op de veilingsite Ebay, variërend van een paar
dozen portemonnees tot een vergader-tafel en stapels lucifersdoosjes. Boven: De Wannabe Mirror van Mario Minale & Kuniko Maeda.
Bestaande badkamerspiegels werden behandeld met gekleurd folie
om ze een tweede leven te geven. — foto: stefanie grätz.

Vervolgens is veertien ontwerpers gevraagd om nieuwe producten te
maken van deze economische afdankertjes. Boven: Blue Containers
and Flowerpots Revived. De verschillende potten werden bedekt met
een laag flock coating — foto: stefanie grätz.
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De Koreaanse Ryou Jihyun heeft bijna vergeten technieken verzameld
om voedsel ongekoeld te bewaren, zoals eieren in een kom olie leggen
of knolgroente in zilverzand steken. — foto: rene van der hulst.

Vitra, nota bene de producent van iconische stoelen als de Panton
Chair en de Eames Chair, presenteert een stoel die je gewoon in je
achterzak kunt steken. De Chileense architect Alejandro Aravena
keek het principe af van de Ayoreo indianenstam in de Amazone die
al eeuwenlang zo hun maaltijden koken en kringgesprekken voeren.
Deze ‘stoel’ bestaat uit slechts 85 gram textiel en draagt de naam
Chairless. foto: vitra.

ken dan het product zelf. Vitra, nota bene de producent
van iconische stoelen als de Panton Chair en de Eames
Chair, presenteert een stoel die je gewoon in je achterzak
kunt steken. Feitelijk is het niet eens een stoel maar een
robuuste stoffen band die om de rug en knieën wordt gekneld bij het gehurkt zitten, waardoor deze foetushouding
natuurlijk aanvoelt. De Chileense architect Alejandro
Aravena keek het principe af van de Ayoreo indianenstam
in de Amazone die al eeuwenlang zo hun maaltijden koken
en kringgesprekken voeren. Deze ‘stoel’ bestaat uit slechts
85 gram textiel en draagt de naam Chairless.

Milaan als myriorama
duurzaamheid, commercie, kunst en emotie
Milaan is de enige plek waar al deze extremen van design

zijn te zien. In de ‘echte’ wereld staan ze nooit naast, laat
staan dóór elkaar. Waar het alleen aan ontbreekt is duiding en hiërarchie. Milaan toont design als een myriorama, die negentiende eeuwse landschapstekening die
bestaat uit losse plaatjes die in elke willekeurige volgorde
naast elkaar kunnen worden gelegd en toch altijd een passend geheel vormen. Ook het designlandschap in Milaan
biedt telkens nieuwe gezichtspunten maar klopt altijd. Het
is maar net waarop de focus wordt gelegd. Op design zoals het is, met al zijn tekortkomingen: een met plat effectbejag gecreëerde illusie, kortom een marketingtool. Of op
design zoals het zou kunnen, misschien wel móeten zijn:
zorgzaam en in balans met natuur en medemens. Het is de
ambivalentie die elke bezoeker voelt. Het klassieke conflict
tussen goed en kwaad. De haat en de liefde.
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Waarmee de hiërarchie dan toch is bepaald. Het
gaat niet om de duizenden nieuwe producten die in Milaan
worden onthuld – daarvoor kun je uiteindelijk ook wel op
een van de tientallen andere designevenementen terecht.
Het gaat ook niet om het spektakel waarmee dat gebeurt –
voor de echte verrassing en de ware emotie is het museum
een beter toevluchtsoord.
Het gaat in Milaan niet om het product, maar
om de zoektocht naar dat ene ultieme product. Of dat nou
leidt tot een kunstzinnige kast zonder opbergruimte of
een gerecycled zitidee van Amazone-indianen of een doehet-zelf aidstest, dat maakt niet uit. Het is een zoektocht
die nooit voltooid zal zijn. Het is zoeken naar de Heilige
Graal van design – hét zinvolle product met eeuwige houdbaarheid bestaat immers niet. Zolang de wereld verandert, zal ook design veranderen. Maar hoe design ook zal
veranderen, het zal in Milaan te zien zijn, zoveel is zeker.
Jammer alleen dat je er zo hard naar moet zoeken.
jeroen junte, mei 2010
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