• Annelies Hermsen met enkele prototypes van haar 'buriel cocoon' (linksboven); 'Curiosities Now' van Kiki van Eijk en Joost van Bleiswijk (rechtsboven); Erwin Driessens aemonstreertzIJn strelenl1e rotJotJe
(linksonder); de succesvolle tafel'Cinderella' van Jeroen Verhoeven. foto's MGL
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snappen aan alle treurnis.
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Wie niet zo houdt van de bor~t- maar beeldend kunstenaar, zegt
klopperij der Grote Merken blijft Maria Verstappen, die aan de In dezelfde exposItie kijkt Saartje
in de binnenstadwaar kleinere lo- Maastrichtse kunstacademie stu- Roex uit Nuth al even monter tego's en individuele ontwerpers deerde. Ze werken veel met com- gen de dood aan. Ze ontwierp zakzich presenteren in de vele fuori- puters, waarmee ze de tegenstel- doekjes, bidprentjes en een lijksalone. Zoals in het paleisvan mo- lingonderzoeken tussen het auto- wade voor haar eigen begrafenis
dekoning Trussardi aan de Piazza matiseren van processen en de en liethaarvaderalvast een In Medella Scala, waar het ontwerpers- grillen van de natuur. "Het werpt moriam schrijven voor als het
platformDroogDesignditjaaion- een ander licht op robotics. ze zover is. Maar omdat het waarderdakvond. Uit het werkvan zes- kunnen namelijk organische en schijnlijker is dat Roex senior (71)
tien ontwerpers stelde Droog een wispelturige bewegingen en beel- eerder sterft, heeft Saartje (27) de
gesproken tekst laten vastleggen
Garden of Delight samen, een den produceren."
tuin der lusten om te ontsnappen In een voormalig Benedictij- op cd - die nu onafgebroken door
aan de boze buitenwereld. Je kon. nenklooster, zo'n tien minuten Îo- de gang van het Milaanse beneer picknicken, in een prieel zitten, pen van de Dom, heeft de Eindho- dictijnenklooster klinkt: 'Als geep
je laten masseren of je hullen in vense DesignAcademy de exposi- ander was zij koninklijk, alle maqeen dikke deken die als soundscape fungeerde: 24 kleine luidsprekers bedekken je hele lichaam met
muziek.
De meeste aandacht in Palazzo
Trussardi trekt het duo Driessens
& Verstappen, dat op een strook
kunstgras een vernieuwde versie
van hun tickle robot demonstreert. Driessens (Wessem, 1963)
probeert bezoekers over te halen
hun bovenlichaam te laten masseren dooreen computergestuurd
kogelkwastje. De haren van het
kwastje masseren èn verkennen.
hetlichaam. De computer slaat de
gegevens op en zorgt ervoor dat
het kwastje nooit een voorspelbare route neemt.

nen met geest en lijf de baas'.
De Eindhovense academie voert
nog meervormgevers op metLimburgse wortels. De in Weert opgegroeide, internationaal vermaarde Job Smeets (Weert) heeft nog
drie andere presentaties in Milaan, onder meer met papieren
meubels en keramiek. Annemarie
Piscaer uit Tegelen maakt weldadige wollen kleden uit reststoffen
en Ivan Kasner uit Heerlen presenteert versteende gebruiksvoorwerpen. Overigens willen de
Italianen weinig weten van de exposities. Hun taboe op de dood is
sterker dan de open mind die de
Eindhovense academie voorstaat.
Voor het eerst in vijf jaar is ook de
Maastrichtse
kunstacademie
weer in Milaan vertegenwoor.
digd, in eèn voormalig theater. De
Limburgse inbreng komt van Marion van Cruchten (Echt) met van
sms-taal voorziene nostalgische
sieraden, Jeroen Wand. (Schinveld) met een uit beton gegoten
stoel en Rosalie Royen (Gronsveld) met porseleinen colliers.
~

Het verschil tussen de academies
in Eindhoven en Maastricht?
Coördinator Chequita Nahar: "Bij
Limburgse vormgevers' zie ik gevoelvoor materialen eneen passie
voor het ambacht. Ze willen tot de
kern gaan van wat materialen en

technieken in zich hebben. In
Eindhoven wordt meer conceptueel gewerkt, daar staat het idee
centraal."
Aan de andere kant van de stad, in
een voormalige chemische fabriek aan de Via Gaspare Bugatti,
hebben Kiki van Eijk (Tegelen,
1978) en haar partner Joost van
Bleiswijk een ruimte afgehuurd
voor hun presentatie Curiosities
Now. Ookhier zijn de trefwoorden
tr;:l{Htip.. :lmbachteJiikheid en outraditie, ambachtelijkheid en ouderwetse kwaliteit. Joost presenteert architecturaal vormgegeven
klokken en meubels van gepolijst
roestvrij staal, Kiki ontwierp tapijten en veiligheidsglas met kantklos- en honingraatpatronen.
JeroenVerhoeven (Tegelen, 1976),
die samen met vriendin Judith de
Grauwen tweelingbroer Joep
schuilgaat achter ontwerpstudio
Demakersvan, showt in Milaan
zijn succesvolle neo-barokke tafel
Cinderella. Van de vijftien versies
van de tafel zijn er inmiddels
twaaIfverkocht, à 20.000 euro per
stuk. Het Museum of Modern Art
in New York heeft interesse in het·
prototype waar Verhoeven een'
jaar aan heeft geschaafd.
Lieverdan in Milaan de succesvolle ontwerperuithangen, keertVerhoeven terug naar zijn atelier. Die
kans krijgt hij nu Demakersvan
met collega Joris Laarmans samengaan in een nieuw Nederlands designmerk. Exact over een
jaar is de lancering van het merk.
Verhoeven: "In de tussentijd kan
ik me een jaartje opsluiten om
nieuwe ideeën uit te werken."

