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Kleureyck  
Van Eycks kleuren in design 
    

1 Intro 
 
Waar komt kleur vandaan? Hoe maak je kleur? Wat is de impact van 
kleur?  
 
Kleureyck. Van Eycks kleuren in design laat zien wat kleur betekent voor 
hedendaagse designers. De tentoonstelling werd ontwikkeld in het kader 
van het themajaar OMG! Van Eyck was here, en slaat de brug tussen 
toen en nu. 
 
Kleureyck vertrekt vanuit de ongeziene kleurschakeringen in het Lam 
Gods, die na de restauratie opnieuw ten volle tot hun recht komen. Van 
Eyck creëerde die kleurenrijkdom dankzij zijn vernieuwende techniek: hij 
gebruikte olieverf en transparante, gekleurde glazuurlagen. Dat gaf zijn 
schilderijen een ongemene helderheid en saturatie. 
 
Bijna zeshonderd jaar later is zijn kennis en gebruik van kleur nog altijd 
relevant voor designers en kunstenaars. In deze tentoonstelling ontdek 
je hedendaagse werken die aansluiten bij het kleuronderzoek en vak-
manschap van Van Eyck of die er rechtstreeks door geïnspireerd zijn.  
 
Curator Siegrid Demyttenaere - in samenwerking met Sofie Lachaert 
voor de Pigment Walk - selecteerde werk van meer dan 100 heden-
daagse internationale designers en makers. Ze komen uit verschillende 
ontwerpdisciplines, maar allemaal hebben ze een affiniteit met kleur.  
 
Kleureyck bestaat uit drie delen 
 
In de Pigment Walk wandel je door kleur. Aan de hand van 13 sprekende 
details uit het Lam Gods werden een 100-tal hedendaagse designstuk-
ken geselecteerd en samengebracht per kleur. 
 
Hoe kan onderzoek helpen om kleur en licht weer te geven? Die vraag 
stelde Van Eyck zich al, en dat doen ook de designers in de Research 
Projects. Via hun werk zoeken ze uit hoe ze kleur kunnen beïnvloeden en 
welke invloed kleur heeft op ons.  
 
Ervaar zelf de kracht van kleur in de Experience Rooms. 11 designers cre-
eerden een nieuw werk rond het thema kleur en zintuigen. Hun inspiratie 
haalden ze uit de restauratie van het Lam Gods. In de salons van het 
18de-eeuwse Hotel de Coninck laten ze je onder andere kleur zien, proe-
ven en horen.  
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Kleureyck. Van Eycks kleuren in design is een coproductie met lille3000 
in het kader van Lille Métropole 2020, World Design Capital.  
De tentoonstelling reist van Gent door naar Tripostal, Rijsel, waar ze - in 
een uitgebreide versie - te zien zal zijn van 9 oktober 2020 tot 3 januari 
2021. 
 

2 Openingsinstallatie 
 
Time Rock Stack, Dawn Bendick, 2019-2020 
Dawn Bendick liet zich inspireren door de manier waarop Van Eyck de 
weerkaatsing van het licht schilderde, met name in edelstenen. De 
belichting verandert de kleur van haar sculpturen van warm oranje of 
roze naar dramatisch neongroen en -blauw. De vorm verwijst naar 
cairns, op elkaar gestapelde stenen die een pad of een bijzondere plek 
markeren. Time Rock Stack toont hoe subtiele veranderingen in de 
lichtinval wijzen op het verglijden van de tijd. 
 
Time Rock Stack, 2019-2020, Dawn Bendick, tweekleurig glas, producent: Max Jacquard 
Glass, gecreëerd voor Kleureyck. 
 

3 Experience Rooms 
 
In de 15de eeuw werden schilders als ambachtslui beschouwd. Er was 
één uitzondering: Jan van Eyck gold al in zijn eigen tijd als een groot 
kunstenaar.  
 
Kijken naar het werk van Van Eyck is een ervaring die veel verder gaat 
dan het visuele. Je voelt de mystieke onderlaag, de emotie die in het 
werk zit, en je wil je erin laten onderdompelen. Van Eyck schilderde ook 
met grote kennis. Hij wist alles over lichtbreking en -reflectie en was 
onderlegd in perspectiefleer, natuurkunde en scheikunde. Zijn geniale 
lichteffecten en subtiele kleurenpalet zorgen voor een bijzondere 
zintuiglijke beleving en vormen een nooit opdrogende bron van 
inspiratie.  
 
Curator Siegrid Demyttenaere nodigde 11 hedendaagse designers uit om 
de restauratie van het Lam Gods van dichtbij te gaan bekijken en om op 
basis van hun bevindingen en ervaringen een nieuw werk te creëren 
rond het effect van kleur op onze zintuigen. Het resultaat ervaar je in 
deze Experience Rooms: 11 installaties waarin je kleur kan zien, horen, 
smaken en voelen. 
 
3.1 Anima III, 2020 
Op de binnenkant van deze bol worden subtiele, vloeiende kleur- en 
lichtpatronen geprojecteerd. Die verwijzen naar de technieken die Van 
Eyck gebruikte wanneer hij schilderde, met name de laagjes olieverf 
waarmee hij zijn kleuren opbouwde en diepte gaf. De soundtrack 
versterkt het hypnotiserende effect nog. De installatie onderzoekt de 
emotionele relatie tussen de mens en artificieel intelligente machines. 
Licht en geluid reageren op de positie van de bezoekers in de ruimte. 
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Daardoor lijkt het alsof de installatie zich autonoom gedraagt, misschien 
zelfs een ziel heeft. 
 
ANIMA III, 2020 | Nick Verstand | Installatie met beweging, geluid en licht | In 
samenwerking met Salvador Breed, Naivi, NAP Framework, Pufferfish | Gecreëerd voor 
Kleureyck. 
 
3.2 Modern Animism, 2019-2020 
Patricia Domingues liet deze blokken synthetische edelsteen maken op 
basis van het kleurenpalet van Van Eyck en de minerale pigmenten die 
hij gebruikte. Kies gerust een fragmentje uit, maak er met je smartphone 
een foto van en upload die op www.modernanimism.com. Je mag het 
fragmentje mee naar huis nemen.  
Met het contrast tussen het fysieke steentje en het geüploade 
exemplaar wil Domingues ons doen nadenken over de virtuele, niet-
tastbare wereld, die een steeds groter deel van ons leven inneemt. 
Daartegenover zet ze het animisme: het idee dat voorwerpen een ziel 
hebben, waarmee je contact kan maken via aanraking. 
 
Modern Animism, 2019-2020 | Patricia Domingues | Installatie | In samenwerking met V-
A Studio | Gecreëerd voor Kleureyck.  
 
3.3 Colours of Becoming, 2020 
Tijdens de restauratie van het Lam Gods in het Museum voor Schone 
Kunsten Gent werden later aangebrachte lagen verf en vernis 
verwijderd, zodat de oorspronkelijke kleuren weer zichtbaar werden. 
Voor deze installatie focust Judith Seng op de act van het schilderen als 
een soort choreografie. Niet zozeer het eindresultaat is belangrijk, maar 
wel het ritueel en de gelaagdheid van het maken. Deze ruimte wordt 
wekelijks op verschillende dagen één uur lang geschilderd. 26 weken 
lang komen er laagjes bij, maar je blijft wel telkens een deeltje van de 
vorige lagen zien – een omkering van het restauratieproces van het Lam 
Gods. 
 
Colours of Becoming, 2020 | Judith Seng, Performatieve installatie | In samenwerking 
met Dienst Sociale Economie Stad Gent | Polar Paints |  Gecreëerd voor Kleureyck. 
 
3.4 Noisy Jelly, 2012 
Aanraakschermen zoals die op onze mobiele telefoons hebben ons idee 
van bedieningsknoppen helemaal veranderd. De installatie Noisy Jelly 
wil onze verbeelding nog verder prikkelen. Ze bestaat uit zachte, 
kleverige vormpjes in gelatine die op metalen contactpunten rusten. Als 
je op de vormpjes duwt, hoor je een geluid. Speciaal voor Kleureyck werd 
de installatie toegerust met nieuwe blokjes. De vormen zijn geïnspireerd 
op de geometrische patronen, de tinten op het kleurenpalet van het 
Lam Gods. De vraag van de makers: welk geluid verwacht je als je op 
een bepaalde vorm en kleur drukt? Wat is het geluid van kleur? 
 
Noisy Jelly, 2012 | Marianne Cauvard & Raphaël Pluvinage | Aangepaste versie voor 
Kleureyck, 2020 | Pinaffo — Pluvinage | Installatie met geluid, Geluid en programmering: 
Léo Baqué, | Partner: Madd-Bordeaux. 
 
3.5 Changing Perception / OBJECTS, 2020 
Hoe vreemd het ook klinkt: kleuren bestaan alleen in ons hoofd. Ons brein 
creëert ze op basis van licht en de fysische eigenschappen van 
objecten. Het bewijs zie je in deze installatie: naarmate het licht 
verandert, wijzigen ook sommige tinten. Centraal staat de iconische 
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stoel van Martin Visser. De stoffen verwijzen naar het kleurgebruik van 
Van Eyck. De makers lieten zich daarnaast ook inspireren door Van Eycks 
diepe kennis van de invloed van licht op kleur.   
 
Changing Perception / OBJECTS, 2020 | Studio RENS | Installatie | In samenwerking met 
Light & Lighting Laboratory KU Leuven, Kvadrat, Spectrum | Gecreëerd voor Kleureyck. 
 
3.6 Changing Perception / ONLINE, 2020 
We bekijken steeds vaker kunstwerken via het internet. Dat heeft een 
grote invloed op de kleuren die we ons voorstellen als we aan een 
schilderij denken. Maar hoe verhouden die online-kopieën zich tot het 
echte werk? Deze behangpapierinstallatie toont de afbeeldingen die 
Google je voorschotelt als je zoekt naar ‘Portret van een man met rode 
tulband’ van Jan van Eyck. 
 
Changing Perception / ONLINE, 2020 |Studio RENS | Behangpapierinstallatie | In 
samenwerking met NLXL, Gecreëerd voor Kleureyck 
 
3.7 Colourful Kinaesthesia, 2020 
In augustus 2019 hield de Oostenrijkse designstudio mischer’traxler een 
workshop in Domaine de Boisbuchet. Vijftien deelnemers uit de hele 
wereld bedachten er een bewegingsscenario voor elk van de zes 
primaire en secundaire kleuren. Deze installatie bestaat uit beelden van 
de bewegingsscenario’s en objecten die de deelnemers maakten voor 
de uitvoering ervan. Het weelderige groen van Domaine de Boisbuchet 
en het creatieve teamwork zijn voor mischer’traxler een vertaling van de 
glorieuze natuur en de harmonieuze gemeenschap die je op het Lam 
Gods ziet. 
 
Colourful Kinaesthesia, 2020 | mischer’traxler | Installatie, gebaseerd op een workshop 
in Domaine de Boisbuchet in 2019 | Tentoongestelde projecten van de workshoppartic 
panten | Foto’s: Martina Orska | Film: Holo Wang | Partner: Domaine de Boisbuchet | 
Gecreëerd voor Kleureyck 
 
3.8 Un Jardin Miraculeux, 2020 
Nu steeds meer mensen het zonder tuin moeten stellen, willen Les 
Monseigneurs met hun wandtapijten de natuur binnenbrengen. De 
inspiratie voor dit werk is de bloemenweelde op het centrale paneel van 
het Lam Gods. Les Monseigneurs verzamelden en droogden bloemen en 
scanden ze in. Het digitale beeld bewerkten ze vervolgens tot een 
patroon. Dat vormt de achtergrond. De grote narcissen in het midden 
zijn een verwijzing naar de wilde narcis op het Lam Gods - een symbool 
voor zowel adoratie als vergankelijkheid. Ook textiel ondergaat die twee 
fases.  
 
Un Jardin Miraculeux, 2020 | Les Monseigneurs | Installatie | Partner: Verilin | Gecreëerd 
voor Kleureyck 
 
3.9 The Color Biolab, 2016-2020 
Laboratorium van KASK zoekt naar nieuwe toepassingen voor 
traditionele pigmentmaterialen en experimenteert met nieuwe 
kleurbronnen als microalgen en bacteriën. In deze kamer wordt dat 
researchproces getoond: van levende en niet-levende 
kleurgrondstoffen tot kunstwerken waarvan de kleuren wijzigen als 
reactie op specifieke prikkels. Laboratorium wil met deze installatie 
aantonen hoe research en kennis uitmonden in creativiteit. Net als bij 
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Van Eyck, die een enorme kennis had van pigmenten en de toepassing 
ervan. 
 
The Color Biolab, 2016-2020 | Laboratorium (experimental lab for art/design and bio-
technology at KASK / School of Arts Ghent) | Installatie | In samenwerking met Pepa 
Ivanova (‘Decay’, 2019), Tim Theo Deceuninck (‘Brushes’ uit de reeks ‘On the action of 
the rays of the solar spectrum on vegetable colors’, 2018-2019) | Gecreëerd voor 
Kleureyck 
 
3.10 K V L O E R U M R , 2020 
K V L O E R U M R (= kleur + vorm) is een bouwspel voor kinderen en 
jongeren. De kleurrijke objecten komen uit ons dagelijks leven, maar zijn 
ook allemaal gelinkt aan vormen in het oeuvre van Jan van Eyck. Je kan 
er blauwe bergen mee maken, fluo torens, vrolijke steden... Alles wat je 
verbeelding je maar ingeeft. Na de tentoonstelling keert K V L O E R U M R 
terug naar waar het vandaan kwam. De objecten belanden weer in het 
sorteercentrum van De Kringwinkel Ateljee, en de speelvloer van 
gerecycleerde mousse wordt opnieuw gerecycleerd. 
 
K V L O E R U M R , 2020 | Joanna Reuse | Installatie voor kinderen | In samenwerking met 
Vrijdaghs, De Kringwinkel Ateljee | Gecreëerd voor Kleureyck 
 
3.11 Vitrum, 2020 
‘Vitrum’ is het Latijnse woord voor glas, maar ook voor wede, een plant 
waaruit vroeger blauwe kleurstof werd gewonnen. Blauw werd al door 
de oude Egyptenaren en Kelten gebruikt in hun kunst. In christelijke 
werken zoals het Lam Gods staat het symbool voor hemel en puurheid. 
Studio Plastique onderzocht de geschiedenis van de kleur blauw. Het 
resultaat is een installatie met glazen panelen - een verwijzing naar de 
panelen van het Lam Gods. Elk ervan vertegenwoordigt een historisch 
belangrijke blauwtint. Het verhaal ervan wordt op het paneel 
geprojecteerd. 
 
Vitrum, 2020 | Studio Plastique | Installatie | Partners: Schloss Hollenegg for Design 
WonderGlass | Gecreëerd voor Kleureyck 
 
3.12 Re-table(au), 2020 
Deze installatie brengt de eetbare planten van het Lam Gods in een 
hedendaags perspectief en onderzoekt zo onze relatie met voedsel. De 
eerste kamer toont planten als grondstof. Je ziet ze in verscheidene 
fermentatieprocessen en als materiaal voor print. De tweede kamer 
toont enkele van de eindprocessen. Zo worden plantendelen 
meegebakken in geglazuurd keramiek en staan verschillende 
plantenextracten en -bereidingen klaar op tafel. Het videodagboek op 
de achterwand legt het hele proces vast. Tijdens de tentoonstelling 
vinden activatiemomenten plaats waarin bezoekers de kleuren en 
smaken kunnen proeven. 
 
Re-table(au), 2020 | Marente van der Valk (Food Lab – Jan van Eyck Academie) | De 
Onkruidenier, Céline Pelcé | Installatie en activaties | Partner: Jan van Eyck Academie | 
Gecreëerd voor Kleureyck 
 
3.13 108 lines, 2020 
108 lijnen  
vormen een raster  
een raster dat verandert met de tijd legt de structuur vast 
een structuur om de bezoekers te leiden  
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de bezoekers participeren door kleur toe te voegen  
elke toevoeging creëert een nieuwe overlapping  
elke overlapping creëert een nieuwe kleur  
  
Van Eyck stond erom bekend dat hij rasters gebruikte om zijn 
schilderijen te maken. Curator Siegrid Demyttenaere nodigde de 
grafische vormgevers van atelier Haegeman Temmerman uit om een 
eigen raster te creëren dat de bezoeker in staat stelt kleuren te mengen 
en zelf aan de slag te gaan met HARU stuck-on design. 
Kies een kleur en bouw mee aan deze installatie. 
 
108 lines, 2020 | atelier Haegeman Temmerman | Participatieve installatie | In 
samenwerking met Nitto, HARU stuck-on design | Gecreëerd voor Kleureyck 

4 Pigment Walk 
 
Van Eyck wist virtuoze, baanbrekende antwoorden te bedenken op 
allerhande technische en vormelijke vragen. Hoe laat je de kijker 
aanvoelen van welk materiaal dingen gemaakt zijn? Hoe geef je kleuren 
diepte? Welke pigmenten gebruik je voor welke tinten? Hoe leid je de blik 
van de kijker?  
 
Ook vandaag nog buigen veel designers en kunstenaars zich over die 
kwesties. Dat blijkt uit de meer dan 100 hedendaagse werken uit 
verschillende designdisciplines die curatoren Siegrid Demyttenaere en 
Sofie Lachaert samenbrachten in deze Pigment Walk. De selectie omvat 
ook een 20-tal stukken uit de eigen collectie van Design Museum Gent.  
 
De opstelling is opgevat als een wandeling door het kleurenuniversum 
van Van Eyck. Uitgangspunt voor de selectie zijn 13 details uit het Lam 
Gods. Daarin staat telkens een kleur centraal. Bij ieder detail hoort een 
groepje hedendaagse werken waarin diezelfde kleur terugkeert, maar 
die tegelijk ook raakvlakken hebben met andere aspecten van het Lam 
Gods, zoals symboliek, vakmanschap, materiaalweergave en 
transparantie. 
 
4.1 Detail van Eva, bovenpaneel open altaarstuk 
Alleen al met de boog, de 
schaduwen, en de zwarte en 
aarden tinten weet Van Eyck je 
oog te leiden en een perspectief te 
creëren. Je voelt de diepte van de 
nis waarin Eva staat. Ook Renato 
Nicolodi gebruikt architecturale 
elementen en de afwisseling 
tussen licht en donker om de kijker 
in zijn werk te trekken. Bijna alle 
zwarte pigmenten zijn afkomstig 
van verbrande stoff 
en zoals koolstofpoeder - ook nu 
nog. Zwart is een speciale kleur 
omdat het licht absorbeert in plaats van het te reflecteren. Het werd al 
gebruikt in prehistorische rotsschilderingen en is nog altijd erg populair 
in mode, kunst en design. Vaak wordt het geassocieerd met rouw en 
contemplatie, zoals in Embrace Melancholy – The Black Mirror van Nel 
Verbeke. 
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Zonder titel (vaas), 1994 
Magdalene Odundo maakt aardewerken vaassculpturen. Het oppervlak 
ziet er geglazuurd uit, maar is dat niet. De kleur is afkomstig van de klei 
zelf en de manier waarop ze de potten verhit. Het gladde, glanzende op-
pervlak verkrijgt ze door de vazen te polijsten voor en na het bakken. De 
vazen worden vaak vele keren gebakken. Daardoor krijgt het zwart een 
grote diepte en reflecteert het heel subtiel het licht. Magdalene Odundo 
laat zich inspireren door keramiek uit de hele wereld. Ze bestudeerde on-
der meer de traditionele technieken uit Uganda, Kenia en Nigeria. 
 
Zonder titel (vaas), 1994, Magdalene Odundo, Keramiek, Collectie Design Museum Den 
Bosch, ’s-Hertogenbosch 
 
Perma 01, 2018 
Perma is een serie objecten van Marcin Rusak. Overgebleven bloemen 
uit de bloemenwinkel worden overgoten met zwarte hars. Nadat het blok 
hars gestold is, wordt het in de lengterichting opengesneden en be-
werkt. In het oppervlak dat zo ontstaat, zie je bloemblaadjes, stengels, 
knoppen… Marcin Rusak maakt met dat harsmateriaal vormen die doen 
denken aan functionele meubels, maar die op zichzelf staande sculptu-
ren zijn. 
 
Perma 01, 2018 | Marcin Rusak Studio, designer: Marcin Rusak, Zwarte hars, 
weggegooide bloemen (matte afwerking) 
 
Of Insects and Men #2, 2017 
In de reeks Of Insects and Men combineert Marlène Huissoud industrieel 
afval zoals glas met vergelijkbare natuurlijke materialen. In dit object 
gaat het om propolis, een soort donkerbruine of zwarte lijm die bijen 
maken om kieren in hun nest af te dichten. Propolis bestaat uit natuur-
lijke stoffen en wordt hard en broos bij lagere temperaturen. Huissoud 
past er traditionele technieken zoals glasblazen op toe. Ze ziet insecten-
materialen niet als vervangingsproducten, maar als een manier om een 
nieuw soort voorwerpen te maken, die bijdragen aan een betere toe-
komst. 
 
Of Insects and Men #2, 2017, Marlène Huissoud, Biohars van bijen, glasoverschot, eiken 
poten 
 
Embrace Melancholy – The Black Mirror, 2016 
De zwarte spiegel lijkt licht te absorberen in plaats van te reflecteren. Al-
leen als je er dicht bij gaat staan, zie je een donker silhouet verschijnen. 
Geen directe, nauwkeurige weerspiegeling van jezelf, maar een opzette-
lijk flou, niet-letterlijk beeld. Het reflecterende oppervlak ontstaat door 
het waxen van het hout met as van restmateriaal van de constructie. 
Wat verdwenen is, bepaalt dus mee onze blik op wat blijft bestaan – net 
als in ons eigen leven. 
 
Embrace Melancholy – The Black Mirror, 2016, Nel Verbeke, Hout, as van essenhout, was, 
koper 
 
Perspective no.1, 2016 
De Perspective Series van OS & OOS zijn gemaakt van glas dat bekleed is 
met lichtfilters. Als je langs Perspective no. 1 loopt zal je merken dat je  
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bepaalde lichtgolven kan blokkeren, en zo het uitzicht van het werk kan 
bepalen. Licht krijgt op die manier een bijna tastbare kwaliteit. 
 
Perspective no.1, 2016, OS & OOS, Glas, lichtfilterende folie, messing 
 
Claustrum IV, 2016 
Renato Nicolodi maakt architectuurmaquettes en -ontwerpen. Die zijn 
niet bedoeld om gebouwd te worden, maar om de kijker aan het denken 
te zetten. Dit werk, Claustrum IV, verwijst naar middeleeuwse kloosters. 
Je blik wordt door romaanse bogen, trappen en gangen naar de bin-
nenkant van de constructie geleid. Maar daar is het donker. Je wordt als 
kijker uitgenodigd om je visuele reis in je hoofd voort te zetten en te re-
flecteren over begrippen als tijd en ruimte. 
 
Claustrum IV, 2016, Renato Nicolodi, Beton, messing, Courtesy of the artist and Axel 
Vervoordt gallery, Wijnegem 
 
Blossom Black, 2007 
Blossom Black heeft de vorm van een bloemtak. In de bloemknoppen zit-
ten glazen buisjes – die zijn bedoeld om bloemen in te steken. De vaas is 
zwart geglazuurd tijdens de tweede stook. De zilverkleurige bloemen en 
blaadjes worden ingebrand tijdens de derde stook. 
 
Blossom Black, 2007, Wieki Somers en Dylan van den Bergh voor Cor Unum, 
’s-Hertogenbosch, Aardewerk, Collectie Design Museum Gent 
 
Vitrinekastje, 1994 
Van 1972 tot 1994 was het historische Kruithuis van ‘s-Hertogenbosch het 
onderkomen van het Stedelijk Museum, vandaag Design Museum Den 
Bosch. In 1994 besloot het gemeentebestuur het bestaande pand uit te 
breiden met een nieuwbouw. De Tsjechische architect Bořek Šípek te-
kende de plannen, leverde de invulling van de expositie en ontwierp ook 
het meubilair, waaronder dit zwarte, houten vitrinekastje. Bezwaarproce-
dures hielden uiteindelijk de bouw tegen. 
 
Vitrinekastje, 1994, Borek Sipek , Hout, Collectie Design Museum Gent 
 
Potstructuur, 1992 
Tjok Dessauvage beschouwt zijn potten niet in eerste instantie als ge-
bruiksvoorwerpen, maar als informatiedragers. De kleur van de potten 
ontstaat door de van oorsprong Japanse raku-stooktechniek: de objec-
ten worden tijdens het bakproces uit de gloeiend hete oven (1000 °C) 
gehaald en in een ton met zaagsel of hooi gelegd. Dat vat meteen vuur 
door de hitte van het aardewerk. De ton wordt afgesloten, en niet gegla-
zuurde delen raken zwartgeblakerd. 
 
Potstructuur, 1992, Tjok Dessauvage, Keramiek, Collectie Design Museum Gent 
 
Marbled Salts, 2017 
Roxane Lahidji werkt met zeezout, een goedkoop en milieuvriendelijk 
materiaal. Ze mengt het met natuurlijke harsen tot een kneedbare ma-
terie en voegt pigment – in dit geval koolstofpoeder – toe. Daardoor lijkt 
het materiaal op marmer. Het kneedbare zout maakt echter vormen 
mogelijk die in steen bijna onmogelijk te realiseren zijn. 
 
Marbled Salts, 2017, Roxane Lahidji , Zout, grafiet, hars, Collectie Design Museum Gent 
 
 



     

9       

13 .03 .2020 –  06 .09 .2020 

K
LE

U
R

EY
C

K
 

Untitled, 2014-2019 
De serie Untitled, 2014-2019 benadrukt het materiële aspect van fotopa-
pier. Tanya Long snijdt, vouwt en niet het tot een driedimensionale vorm, 
waarvan het glanzende zwarte oppervlak de omgeving en de kijker 
weerspiegelt. Fotopapier wordt normaal gebruikt om een afbeelding 
van de werkelijkheid op een tweedimensionaal oppervlak te tonen, maar 
hier doet het dienst als een zelfstandig object - een sculptuur. Het werk 
maakt deel uit van Longs onderzoek naar wat een foto – behalve een af-
beelding - nog meer kan zijn. 
 
Untitled, 2014-2019, Tanya Long, Analoog fotopapier, nietjes 
 
Picobello Peeters, 2020 
De voorwerpen op Hollandse en Vlaamse stillevens uit de 17de eeuw ver-
wijzen naar de geneugten des levens, maar tegelijk ook naar het verglij-
den van de tijd. Picobello Peeters is daardoor geïnspireerd. De bloemen 
zijn gemaakt van lepels, bekers, vazen en borden – typische decorstuk-
ken uit stillevens, maar verplaatst naar een andere tijd en dimensie. De 
naam van het werk verwijst naar de picobello, een tulpenvariëteit die 
ook te zien is in het boeket, en naar Clara Peeters, een 17de-eeuwse 
Vlaamse schilder. 
 
Picobello Peeters, 2020 | Ann Carrington | Verzilverd en vernikkeld bestek | Gecreëerd 
voor Kleureyck 
 
4.2 Detail van de musicerende engelen, bovenpaneel open 

altaarstuk 
Meesterlijk hoe Van Eyck de 
materialen weergeeft: het 
glanzende brons van het stoeltje, 
de matte vloer, het zachte 
hermelijn… De patronen op de 
tegels zijn zo minutieus 
geschilderd dat je letterlijk het 
vergrootglas moet bovenhalen als 
je alle details wil zien. Die 
aandacht voor patronen vind je 
ook terug bij hedendaagse 
designers als Ward Wijnant, Sophie 
Rowley en DWA Design Studio. Van 
Eyck vertelt verhalen met zijn werk, 
ook alle voorwerpen bevatten een symboliek, net zoals in het werk van 
Klaas Rommelaere. De oudste paarse kleurstof stamt uit de klassieke 
oudheid en is afkomstig van een zeeslak. Voor 100 gram moesten 
honderdduizenden zeeslakken ‘gemolken’ of geplet worden. Door het 
omslachtige productieproces was het een erg dure kleurstof. 
 
Hacker Vase, 2019 
Kan je overschotten van natuursteen toch nuttig gebruiken? Dat is de 
vraag die DWA Design Studio zich stelde. Uit resten van carraramarmer 
wisten ze dankzij complexe bewerkingen blokken met streep- of dam-
bordpatronen te vormen. Daar creëerden ze vervolgens hun serie Hac-
kerobjecten mee. Deze vaas werd speciaal voor Kleureyck gemaakt.  
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Ze bestaat uit carraramarmer en lapis lazuli, een edelsteen waaruit Jan 
van Eyck zijn blauwe pigment haalde. 
 
Hacker Vase, 2019, DWA Design Studio, Lapis lazuli, carraramarmer, Uitvoerder: Manuel 
Coltri, Gecreëerd voor Kleureyck 
 
Jungle Vase (Purple), 2007 
Deze vaas is gemaakt met de rotatiegiettechniek. Kunststof wordt in een 
mal geplaatst en verhit. Daarna wordt het geheel snel rondgedraaid. De 
vloeibaar geworden kunststof wordt tegen de wanden gedrukt en 
neemt de vorm van de mal aan. De haren bestaan in lengtes van 50 en 
100 centimeter. Met de lange versie kan je de vaas ophangen. Ze lijkt dan 
op een luchtplant die in de jungle rond een boomtak is gewikkeld.  
 
Jungle Vase (Purple), 2007, Eelko Moorer, Polyurethaanrubber, siliconenrubber, Cour-
tesy of the artist & Gallery FUMI, London 
 
En Route III (‘Les French’ series), 2018 
Voor de ‘Les French’-serie ontwierp designstudio Glithero frames uit 
bamboe, samengebonden met koord. Van die fragiele structuren wer-
den vervolgens solide bronzen afgietsels gemaakt. De afwerking is een 
combinatie van gepolierd natuurlijk brons en cyaanblauw patina. De 
collectie bestaat uit een koffietafel, een consoletafel, een laag getrapt 
rek, een dressoir en een hoog rek. 
 
En Route III (‘Les French’ series), 2018, Glithero, Gepatineerd brons, Courtesy of the artist 
& Gallery FUMI, London 
 
Guise 3 Spray Console (Nilufar edition), 2018 
De Guise-serie bestaat uit drie banken en een consoletafel. Ze zijn ge-
sneden uit piepschuim en ofwel gespoten met autolak, ofwel beschil-
derd met scagliola, een marmerimitatietechniek. De twee methodes 
stammen uit een heel andere tijd, maar ze hebben hetzelfde doel: het 
oppervlak aantrekkelijk en begerenswaardig maken, en de ware aard 
van het object verhullen. Het gaat om letterlijk oppervlakkige schoon-
heid. 
 
Guise 3 Spray Console (Nilufar edition), 2018, Odd Matter, Piepschuim, spuitverf, Cour-
tesy of the artist & Nilufar Gallery, Milan 
 
BLEND-Closet, 2019 
Het BLEND-project wil tonen hoe zaagtechnieken het aanzicht van hout 
veranderen. Streeppatronen krijg je als je de stam in de lengterichting in 
vier stukken verdeelt en daar dan planken van maakt – kwartierzagen, 
heet dat. Gewoon in de lengterichting zagen levert vlampatronen op. In 
BLENDobjecten zie je ze allebei samen, wat erg ongewoon is. De blauwe 
kleur benadrukt de houtnerven, en de ontwerper speelt ook met inleg-
werk en de vezelrichting van het hout. 
 
BLEND-Closet, 2019, Ward Wijnant, Hout 
 
Blue Build, 2018 
Johannes Nagel maakt porseleinen objecten met een door hemzelf ont-
wikkelde techniek: hij graaft holtes uit in zand en gebruikt die als mal. De 
vorm berust op improvisatie en toeval. Op die manier wil Nagel vragen 
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stellen bij de logica die meestal achter aardewerk schuilgaat: een ob-
ject maken waarvan je al weet hoe het eruit zal zien. 
 
Blue Build, 2018, Johannes Nagel, Porselein 
 
The Show, 2017 
Klaas Rommelaere drukt zich uit via textiel en handwerk: kleurrijke vlag-
gen, tapijten, maskers, installaties… The Show is geïnspireerd op het Tibe-
taanse levenswiel. Toen Rommelaere het stuk maakte, werkte hij al een 
paar jaar in een geschenkartikelenwinkel. Hij had het gevoel dat hij in 
een cirkel leefde, van feestperiode naar feestperiode. De rand is geba-
seerd op oude patronen uit Burda en de binnenkant bestaat uit negen 
apart geborduurde stukken, verbonden met filethaakwerk. 
 
The Show, 2017 | Klaas Rommelaere | Katoen, handborduurwerk | Privécollectie 
Brasschaat 
 
Bahia Denim Chair, 2014 
Dit krukje lijkt wel van marmer, maar bestaat eigenlijk uit productieafval 
van de mode-industrie. Afgedankte stukken jeansstof werden gelaagd, 
gehecht en versneden om ingewikkelde patronen te creëren. Er zijn ein-
deloze kleurencombinaties mogelijk en elk ontwerp is uniek. Omdat het 
krukje uit overschotten bestaat, is het ook nog eens duurzaam. ‘Bahia 
Denim’ verwijst naar een granietsoort uit de Braziliaanse deelstaat Bahia 
met een grotendeels marineblauwe kleur. 
 
Bahia Denim Chair, 2014, Sophie Rowley, Versterkt textile, Collectie Design Museum 
Gent 
 
4.3 Detail van de Maagd Maria, bovenpaneel open altaarstuk 
Er zit leven in de diepblauwe 
mantel van Maria: met subtiele 
kleurverschillen overtuigt Van Eyck 
je ervan dat je kijkt naar rond een 
lichaam gedrapeerde stof. 
Designers als Gizela Sabokova, 
Maarten De Ceulaer en Studio 
Minale-Maeda maken ook gebruik 
van kleurgradaties en -nuances. 
Net als Van Eyck creëren ze er een 
ingenieus spel van schaduw en 
licht mee. Het donkere vlak van het 
blauw wordt doorbroken en 
geaccentueerd door de 
veelkleurige, met juwelen bezette gouden band. In het werk van atelier 
lachaert dhanis zie je hetzelfde principe: heldere kleuren op een donkere 
achtergrond. In Van Eycks tijd was ultramarijn één van de belangrijkste 
blauwe pigmenten. Het wordt gewonnen uit het gesteente lapis lazuli. 
Schilders gebruikten het vooral om de mantel van Maria en Jezus weer 
te geven – een verwijzing naar de hemel. Het was duurder dan goud en 
kwam helemaal uit Afghanistan. De naam ultramarijn betekent letterlijk 
‘van over de zee’.  
 
Yves Kiln 1 0 1 0 1 8 1 0 3 5, 2018 
Dit object verwijst naar de Franse schilder Yves Klein (1928-1962). Die 
staat vooral bekend om zijn eenkleurige werken en het diepe ultrama-
rijnblauw dat hij ontwikkelde – IKB of International Klein Blue. Yves Kiln 
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bestaat uit klei die door de ‘Extruder’ is geperst, een machine die Alvarez 
zelf ontwikkeld heeft. Hij wilde het laten lijken alsof het om blauwe klei 
gaat – recht uit een tube IKB geknepen, als het ware. In werkelijkheid is 
de verf later aangebracht. De naam slaat zowel op Yves Klein als op de 
oven (in het Engels kiln) waarin het werk is gestookt. 
 
Yves Kiln 1 0 1 0 1 8 1 0 3 5, 2018, Anton Alvarez, Keramiek 
 
Orgues bleues, 1991 
Gizela Sabokova verwierf in de jaren 1980 grote bekendheid met haar 
monumentale sculpturen van gegoten glas. Het materiaal van deze 
‘blauwe orgelpijpen’ lijkt ruw, maar de kleur verleent het stuk een opmer-
kelijke expressiviteit. Kleur en licht variëren mee met de dikte van het ge-
goten glas. Niet alleen het materiaal bepaalt hoe het beeld eruitziet, ook 
het licht speelt een belangrijke rol. 
 
Orgues bleues, 1991, Gizela Sabokova, Glas, Collectie Design Museum Gent 
 
Mutation, 2012 
De vorm van deze fauteuil doet denken aan de iconische chesterfield, 
maar de klassieke lederen bekleding is ingeruild voor halve bollen – een 
wildgroei van cellen, lijkt het wel. De bollen bestaan uit schuim met een 
fluweelachtige afwerking. Dat maakt de fauteuil erg aaibaar, en doordat 
de opstaande vezels nauwelijks licht weerkaatsen, zorgen ze ook voor 
een erg intense kleurbeleving. 
 
Mutation, 2012, Studio Maarten De Ceulaer, Hout, schuim, textiel, Collectie Design Mu-
seum Gent 
 
Plastique Baroque Stool, 2019 
De miljarden tonnen plastic die we geproduceerd hebben, vormen een 
belangrijke maar problematische nalatenschap van onze tijd. James 
Shaw heeft een ‘plastic extruding gun’ gebouwd waarmee hij zelf objec-
ten kan maken van gerecycleerd plastic. Dit krukje heeft hij Plastic Baro-
que Stool genoemd als verwijzing naar de exuberante, dynamische vor-
men van de barok, maar ook omdat die stroming de schoonheid en de 
vruchtbaarheid van de natuur omarmde. 
 
Plastique Baroque Stool, 2019 | James Shaw | Gerecycleerd HDPE 
 
Menhir Bench, 2017 
Puin vergaat tot grond, grond wordt samengeperst tot steen. Deze Men-
hir Bench heeft een vergelijkbare geschiedenis. Ze is gemaakt van ge-
smolten en samengeperste plastic: gerecycleerde koelkastinterieurs, 
tweedehands cd’s en 3D-prints van prototypes uit Studio Dirk Vander 
Kooij. De kleur en de patronen getuigen van dat productieproces. Het 
plastic werd gemengd met kalk, waardoor het zachte, zeepachtige ran-
den krijgt bij het fijnschuren. De Menhir Bench wil de brug slaan tussen 
steen en plastic, en zo de sympathie voor en het vertrouwen in gerecy-
cleerd plasticafval bevorderen. 
 
Menhir Bench, 2017 | Dirk Vander Kooij & Gerecycleerd plastic, tweedehands cd’s | 
Producent: Studio Dirk Vander Kooij 
 
Schilderspalet, 2010 
Waarde is een erg relatief begrip in de kunst. Een diamant in een juweel 
is misschien nog intrinsiek waardevol, maar een schilderij is uiteindelijk 
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maar een verzameling goedgeplaatste verfspatten en -toetsen. Hele-
maal onderaan de waardeschaal staat het schilderspalet - maar hier 
krijgt het, als teken aan de wand, de status van kunstwerk. Het is typisch 
voor de gelaagde metaforen in het oeuvre van het Belgische kunste-
naarsduo Sofie Lachaert en Luc Dhanis, met name in de a splash of co-
lour-reeks waarvan dit wandtapijt deel uitmaakt. 
 
Schilderspalet, 2010 | atelier lachaert dhanis | Wol | Uitvoerder: Vera Vermeersch | 
Collectie Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 
 
Vertigo, 2019 
Dit werk is gemaakt op een pottenbakkersschijf en gebakken in een elek-
trische oven. Het is bedekt met een email op basis van koper, waardoor 
de kleur varieert van blauw tot mauve. Met niets dan vorm en kleur 
brengt Spoto een subtiele dialoog op gang tussen het externe volume 
en de lege binnenruimte, die de blik van de toeschouwer vasthoudt. 
 
Vertigo, 2019 | Antonino Spoto | Klei, email 
 
Drop Time vol.9 
Azuma Makoto maakt kunst met bloemen en planten. Rond 2005 begon 
hij met botanische sculpturen, een nieuwe vorm van bloemkunst waar-
voor hij inmiddels vermaard is. Hij creëerde sculpturen met honderddui-
zenden bloemen die hij in brand stak, invroor in enorme blokken ijs... Hij 
stuurde zelfs een bonsaiboompje de ruimte in. Zijn werk getuigt van 
mono no aware, een complex Japans concept dat zich nog het best laat 
vertalen als de schoonheid van vergankelijkheid. Je ervaart het zelf in 
zijn Drop Time-videoreeks, met versnelde beelden van verwelkende 
bloemen. 
 
Drop Time vol.9 | Azuma Makoto | 02 min 00 s 
 
Se King, 2009 
In 1977 bracht Polaroid zijn grootste camera op de markt: een toestel van 
meer dan 100 kilo, waarmee je foto’s van 51 bij 61 cm kon maken. Veertig 
jaar later kreeg Thorsten Brinkmann de kans om er in Studio Supersense 
in Wenen mee te experimenteren. Hij verkleedde zich als koning en liet 
zich op een geïmproviseerd podium door medewerkers fotograferen in 
50 poses – stuk voor stuk hernemingen van eerdere zelfportretten. Zijn 
gezicht is telkens bedekt. Met Se King ontmaskert Brinkmann de conven-
ties van de portretfotografie. 
 
Se King, 2009 | Thorsten Brinkmann | 07 min 20 s | Courtesy of the artist and Hopstreet 
Gallery, Brussels 
 
Garlands, 2014 
De Divina-stof, een product van textielfabrikant Kvadrat, maakte grote 
indruk op het ontwerpersduo Studio Minale-Maeda. ‘Het gladde opper-
vlak, de sterke kleuren, het feit dat de stof knispert en dat ze niet uitvezelt 
als je ze knipt: het deed ons eerder aan papier denken. En toch is het 
materiaal kwaliteitsvoller en aanweziger dan papier,’ zeggen ze erover. 
Ze maakten deze slingers om aan te tonen hoe stevig de stof is, en hoe 
ze je in staat stelt complexe en grote patronen te maken. 
 
Garlands, 2014 | Studio Minale-Maeda | Divina-stof Kvadrat: 100% wol 
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4.4 Detail van een broche van een zingende engel, bovenpaneel 
open altaarstuk 

Van Eyck bezat een diepgaande 
kennis van de optica: hij wist hoe 
licht invalt en weerkaatst wordt, én 
hoe hij dat kon weergeven op een 
paneel. Hij begon met een witte 
kalklaag. Daarop bracht hij 
verschillende dunne verflagen 
aan, van licht naar donker. Door de 
weerkaatsing van de kleuren op de 
witte onderlaag ontstaat een 
diepe kleurenglans – zoals in deze 
schitterende broche. 
Hedendaagse designers zijn 
constant op zoek naar manieren 
om met nieuwe technieken en materialen diezelfde diepe glans te 
bereiken. Kijk maar eens naar het werk van Alissa Volchkova, František 
Vízner en Study O Portable. 
 
Cumulus Cloud, 2017 
Cumulus Cloud is een wandsculptuur van op elkaar gestapelde potvor-
men. De boord van elke pot tekent de lijn van een simpele wolk af. Sa-
men vormen de stukken letterlijk een stapelwolk – een cumulus. De 
zachtblauwe kleur verwijst naar de hemel. Ze is gemaakt met kobalt-
oxide, een kostbaar mineraal dat een bijzondere historische waarde 
heeft in de keramiek. Wolken hebben wel een vorm, maar zijn in wezen 
ongrijpbaar. De lichte kleur binnenin de potten verhevigt de ervaring van 
leegte. 
 
Cumulus Cloud, 2017 | Anne Marie Laureys Ceramics | Keramiek 
 
Stained Glass Floor Light (No.59), 2019 
Handgeblazen glaspanelen zie je zelden in hun originele vorm – grote 
glazen oppervlaktes. Meestal worden ze in stukjes gesneden om er glas-
ramen of tiffanylampen mee te maken. Maarten De Ceulaer wilde ech-
ter een hommage brengen aan het materiaal en het op zijn best tonen. 
Een staande lamp met genereuze proporties leek hem het meest ge-
schikt. De panelen zijn op volgorde gemonteerd, in grote kleurblokken. 
Dat brengt de prachtige patronen, tekeningen en texturen naar voren. 
 
Stained Glass Floor Light (No.59), 2019 | Studio Maarten De Ceulaer | Met de hand 
gemaakte panelen van geblazen glas, staal, lood, marmer | Glasproducent: Atelier 
Mestdagh 
 
Table Lamp – Dark Green (Barbar Series), 2018 
In 2014 begon architect Anne Holtrop de tempelruïne van Barbar in Bah-
rein te bestuderen. Die gaat terug tot 3000 v.C. en was gewijd aan Enki, 
de Soemerische god van het water en de ambachten. Op basis van ar-
chitecturale elementen van de tempel maakte Holtrop geometrische 
vormen en uitsnedes. Die inspireerden hem onder meer tot de vorm van 
deze tafellamp. Met de Barbarserie wil Holtrop wijzen op het potentieel 
dat oude architectuur heeft om nieuwe vormen te creëren. 
 
Table Lamp – Dark Green (Barbar Series), 2018 | Studio Anne Holtrop | Gegoten glas, 
gepigmenteerd | Courtesy of the artist and MANIERA, Brussels 
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Stone Age, 2019-2020 
Deze glazen zijn bedoeld als eerbetoon aan de Steentijd, toen de mens 
met primitieve technieken de eerste gebruiksvoorwerpen maakte. Ze zijn 
van kristalglas, een materiaal dat we associëren met luxe, schoonheid 
en breekbaarheid. Alissa Volchkova maakte er stevige, matte, onregel-
matig gevormde glazen mee. Als je ze in de hand zou nemen, zou je dat 
haast vanzelf op een ruwe, nonchalante manier doen. Het groen en roze 
verwijzen naar de kleurschakeringen van natuurlijk kristal. 
 
Stone Age, 2019-2020 | Alissa Volchkova | Kristalglas | Gecreëerd voor Kleureyck 
 
Vase Découpage, 2019 
De Vases Découpage zijn een serie cilindervormige keramische vazen. 
Elke vaas is versierd met vormen en/ of staven, in een unieke combinatie. 
De vormen zijn gesneden (vandaar ‘Découpage’) uit een plak klei. De 
staven zijn gemaakt met de extrusietechniek: klei die door een spuit-
mond wordt geperst. De mix van ordelijke en grillige contouren leidt, sa-
men met het kleurgebruik, tot een nieuw, harmonisch geheel. 
 
Vase Découpage, 2019 | Ronan & Erwan Bouroullec | Keramiek 
 
Green Bowl with Peak, 2002 
Het werk van de Tsjechische glaskunstenaar František Vízner lijkt een-
voudig, maar schijn bedriegt. Voor ieder stuk ging Vízner op zoek naar de 
perfecte vorm, textuur en kleur. Door te variëren met de dikte van het 
glas en de gesatineerde afwerking verkreeg hij rijke, egale kleuren en 
een zachte glans. De compacte vorm bewijst zijn oog voor proportie. 
Geen enkel detail doorbreekt de harmonie en rationaliteit. 
 
Green Bowl with Peak, 2002 | Frantisek Vizner | Glas | Collectie Design Museum Gent 
 
Reflection Table, 2018 
Als kind bracht Floris Wubben veel tijd door in Zeeland, waar nog heel 
wat oorlogsbunkers staan. Hun robuuste, functionele architectuur heeft 
hem sindsdien niet meer losgelaten, en inspireren hem ook in zijn werk 
als designer. Dat zie je bijvoorbeeld aan deze Reflection Table, waarin hij 
de typische geometrische vormen van bunkers hernam. Wubben deed 
jarenlang onderzoek naar extrusie, een techniek om klei door een spuit-
mond te persen, en ontwikkelde zelf een extrusiemachine. Hij maakte er 
onder meer deze tafel mee. 
 
Reflection Table, 201 | Studio Floris Wubben | Keramiek | Maker: Studio Floris Wubben | 
Made possible with The Future Perfect, NYC 
 
PillowPillow Computer, 2019 
Een alledaagse desktopcomputer die zich heeft neergevlijd in groene, 
nepbonten kussens: dat is PillowPillow Computer. Computers worden 
vaak nog verbannen naar een donker hoekje van onze huizen en appar-
tementen, maar dit werk is bedoeld om op de vloer van de huiskamer te 
zetten. Een schalkse knipoog naar de manier waarop computers zijn 
verweven met ons dagelijks bestaan, én naar het belang dat sommige 
designers hechten aan de invloed van de digitale wereld op ons leven. 
 
PillowPillow Computer, 2019 | Schimmel & Schweikle | Hout, PU-schuim, nepbont, au-
toverf, computer | Courtesy of the artist & Everyday Gallery, Antwerp 
 
Slanted Tiles Screen (for Atelier Swarovski Home), 2018 
In opdracht van Atelier Swarovski Home ontwierpen de designers van 
Study O Portable dit kamerscherm. Ze gingen vooral op zoek naar 
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vervagende, overlopende kleuren, zoals je ze vindt in de natuur – denk 
maar aan een zonsondergang, of hoe de bladeren aan een boom ver-
anderen met de seizoenen. Het scherm bestaat uit tegels van kristalglas, 
versneden met Swarovski-technologie. Als het licht onder de juiste hoek 
invalt, werken de tegels als prisma’s, en zie je de kleuren van de regen-
boog. Study O Portable ziet technologie als een hulpmiddel om alle-
daagse voorwerpen met andere ogen te bekijken. Slanted Tiles Screen is 
een mooi voorbeeld. 
 
Slanted Tiles Screen (for Atelier Swarovski Home), 2018 | Study O Portable & Swarovski-
kristal | Courtesy of the artist and Swarovski UK Limited, London 
 
KAMER FILLE, 2017 
Architecten de vylder vinck taillieu ontwierpen de Antwerpse 
flagshipstore van lingeriemerk la fille d’O, en creëerden er ook deze 
blauwe tafel voor. De uitdaging bestond erin een structuur te bedenken 
waarin de kortste verticale plaat de langste horizontale plaat schraagt. 
Ze onderzochten vormen die leken op tafels, rekken, chaises longues, 
lampen… Zo kwam eerst de KAMER RENEE-serie tot stand - tekeningen 
zonder context. Om het concept te verfijnen en de juiste dimensies te 
bepalen werden de stukken vervolgens uitgevoerd, opgesteld in een Pa-
rijse flat en aangepast waar nodig. 
 
KAMER FILLE, 2017, architecten de vylder vinck taillieu, Spaanplaat, olie, verzinkte 
schroeven, Ontworpen voor la fille d’O, Courtesy of the artists & MANIERA, Brussel 
 
 
4.5 Detail van de Maagd Maria, bovenpaneel open altaarstuk 
Bij sommige figuren op het Lam 
Gods maakt Van Eyck overvloedig 
gebruik van goudkleuren – hier 
bijvoorbeeld bij de Maagd Maria. 
Dat doet hij om de aandacht te 
vestigen op die personages en 
aan te geven hoe belangrijk ze zijn. 
Hedendaagse designers gebruiken 
goud of goudkleur ook als 
strategie: ze weten dat het de 
nieuwsgierigheid van de kijker 
opwekt en dat het geassocieerd 
wordt met grote waarde. Onder 
meer Barbara Nanning en Tinus 
Vermeersch spelen met die 
betekenissen in hun werk. Gele pigmenten zijn vaak afkomstig van 
metaaloxides – bijvoorbeeld loodtingeel, dat tot de 18de eeuw gebruikt 
werd in olieverf. 
 
Medulla, 2018 
Pitrus is een grasachtige plant. Doordat hij snel gaat woekeren, kan hij 
nadelig zijn voor de biodiversiteit. Alleen al in Nederland verwijderen in-
stanties voor natuurbehoud ieder jaar duizenden kilo’s pitrus. Met zijn 
Medulla-project onderzoekt Don Yaw Kwaning hoe hij pitrus hoogwaar-
dige toepassingsmogelijkheden kan geven. Door het merg (‘medulla’) uit 
de stengels samen te persen, zonder een bindmiddel toe te voegen, ver-
kreeg hij een licht en ecologisch plaatmateriaal dat toegepast kan wor-
den in meubilair, zoals deze bijzettafel 
 
Medulla, 2018 | Don Yaw Kwaning | Merg van de pitrusplant 
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Drag² vase, 2019 
Drag² geeft een nieuwe twist aan een traditionele productiemethode: 
gipstrekken. Die houdt in dat er een profiel over het natte gips wordt ge-
schoven om het te vormen. De techniek wordt van oudsher gebruikt 
voor ornamentele kroonlijsten. Julien Carretero produceert er reeksen 
vazen mee, op basis van enkele simpele combinaties van vormen en 
kleuren. 
 
Drag² vase, 2019 | Julien Carretero | Gips | Courtesy of the artist and Victor Hunt 
Designart Dealer, Brussels 
 
Sub-Antic Crackossian Slabs Furniture - Chair (Prototype), 2019 
Dit prototype van een fauteuil lijkt van steen, maar is in werkelijkheid ge-
sneden uit een blok polyetherschuim: een licht en soepel materiaal dat 
ook vaak gebruikt wordt als matrasvulling. Het stuk is ontworpen door 
Carolin Gieszner en Théo Demans, samen touche– touche. In hun werk 
creëren ze tactiele illusies zoals smeltende stenen en zachte rotsforma-
ties, en lijken ze vaak de zwaartekracht te tarten. 
 
Sub-Antic Crackossian Slabs Furniture - Chair (Prototype), 2019 | touche-touche | Poly-
etherschuim, urethaan, pigmenten | Courtesy of the artist and Everyday Gallery, Ant-
werp 
 
Untitled, 2017 
Deze gipsen torso is volledig bedekt met bladgoud. Daardoor trekt het 
beeld onmiddellijk de aandacht, op een haast opdringerige manier. Te-
gelijk is het sterk naar binnen gekeerd: nergens is er een opening. Die 
spanning tussen open en gesloten is typisch voor het werk van Tinus 
Vermeersch. Het maakt van dit beeld een curieuze paradox: even zicht-
baar als gezichtsloos, even tastbaar als onpeilbaar. 
 
Untitled, 2017 | Tinus Vermeersch | Gips met bladgoud | Courtesy of the artist and Hop-
street Gallery, Brussels 
 
Gold, 2018 
De organische vormen van deze cirkelvormige wandsculptuur leiden de 
blik naar binnen. Tegelijk stuurt het verguldsel aan de randen de blik 
weer naar buiten. Licht speelt een belangrijke rol in het werk van Robin 
Vermeersch. Wanneer zie je een vorm of structuur, en wanneer niet? En 
wat blijft tussen de plooien verborgen? 
 
Gold, 2018 | Robin Vermeersch | Keramiek, pigment, epoxyhars, bladgoud 
 
Verre Eglomisé, 2003 
Sinds 2001 reist Barbara Nanning ieder jaar naar Nový Bor in Tsjechië. 
Daar creëert ze samen met gespecialiseerde glasblazers, slijpers en ver-
gulders objecten zoals dit. Tijdens het blazen ondergaat het glas een 
draaiende beweging, die bij het stollen bewaard blijft. De binnenkant is 
bedekt met bladgoud (‘verre églomisé’), een complexe en arbeidsinten-
sieve techniek die de Tsjechische glasblazers als geen ander beheersen. 
 
Verre Eglomisé, 2003 | Barbara Nanning | Glas, bladgoud | Collectie Design Museum 
Gent 
 
Flower Vase, ca. 2010 
Barbara Nanning ziet het als een uitdaging om de groeikracht van de 
natuur zo gedetailleerd en verfijnd mogelijk vast te leggen. Bloemen vor-
men een terugkerend motief in haar werk. Het oppervlak van deze 
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bloemenvaas decoreerde ze met een vergeten techniek, het vergulden 
van glas. Die zorgt ervoor dat de vaas het licht tegelijk weerkaatst en 
absorbeert. Een innovatieve toepassing van een klassiek ambacht. 
 
Flower Vase, ca. 2010 | Barbara Nanning | Verguld glas | Collectie Design Museum Gent 
 
Vaas, jaren 1990 
Deze vaas is geblazen uit transparant glas. De kracht ligt niet meteen in 
de vrije vorm, maar wel in de dikke gecraqueleerde laag glazuur-zand-
mix. Het felgekleurde mengsel wordt in verschillende lagen aangebracht 
en in meerdere stappen gebakken. 
 
Vaas, jaren 1990 | Mieke Groot | Geëmailleerd glas | Collectie Design Museum Gent 

 
Fade In Fade Out, 2013 
Michael Johansson struint rommelmarkten en kringloopzaken af om 
oude televisies, transistorradio’s, videorecorders en andere apparatuur 
en voorwerpen te verzamelen. Vervolgens rangschikt hij ze op kleur en 
brengt ze allemaal samen in één nieuw object. Fade In Fade Out toont 2 
kubussen die lijken te vervagen van geel naar oranje naar rood. 
 
Fade In Fade Out, 2013 | Michael Johansson | Gele en oranje alledaagse voorwerpen | 
Courtesy Galerie Ramakers, The Hague 
 
N°4, 2006 
Deze vaas werd ontworpen door Ettore Sottsass, één van de toonaange-
vende designers van de 20ste eeuw. Ze werd geblazen door Gino 
Cenedese e Figlio, in opdracht van The Gallery Mourmans uit Maastricht. 
Kleur is een fundamenteel element in het werk van Sottsass. Net als zijn 
meubels zijn z’n objecten in glas kleurrijk, uitbundig en grensverleggend. 
 
N°4, 2006 | Ettore Sottsass voor Gino Cenedese e Figlio, Murano | Transparant gekleurd 
glas | Collectie Design Museum Gent 
 
4.6 Detail van een bloemenweide, onderpaneel open altaarstuk 
Alleen al op het Lam Gods heeft 
Van Eyck niet minder dan 75 
soorten bomen, bloemen en 
planten afgebeeld. Daarvoor 
hanteerde hij een rijk palet aan 
groentinten. Die vele schakeringen, 
en de verwijzingen naar de natuur, 
vind je ook in het werk van onder 
meer Bela Silva, mischer’traxler en 
Studio Nucleo. Van Eyck was een 
van de eerste schilders die 
werkten met Spaans groen of 
verdigris, een pigment met een 
heldere, turquoiseachtige kleur. 
Het werd gemaakt door koper in contact te laten komen met zuurstof. 
 
Dame au Corset, 2019 
Dame au Corset is gemaakt van steengoed, een keramisch materiaal 
dat op zeer hoge temperaturen gebakken wordt. Daarop zijn lagen aan-
gebracht van glazuur en slibgoed – een dunne gepigmenteerde klei-
pasta die keramisten gebruiken om versieringen aan te brengen. Jan 
van Eyck is een voortdurende inspiratiebron voor Bela Silva. Dit werk is 
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bijvoorbeeld beïnvloed door zijn weergave van damaststof met blad-
motieven. 
 
Dame au Corset, 2019 | Bela Silva | Geglazuurd steengoed met slibgoed | Courtesy of 
the artist & Spazio Nobile, Brussel 
 
Hammered Anodised Lamp Shade No.3, 2017 
Sigve Knutson maakt al zijn werk met de hand. Hij zoekt uit hoe materia-
len ons vormen, hoe wij materialen vormen en wat je met materialen 
kan doen. Als je aluminium anodiseert, ontstaat er een dun, hard laagje 
op het oppervlak. Bewerk je het metaal vervolgens met de hamer, dan 
komen er scheurtjes in. Daardoor kan je een overgang creëren tussen 
geanodiseerd en onbedekt aluminium. De lamp is erg licht, en makkelijk 
te verplaatsen. 
 
Hammered Anodised Lamp Shade No.3, 2017 | Sigve Knutson | Groen geanodiseerd 
aluminium | Courtesy of the artist & Everyday Gallery, Antwerp 
 
JADE Stone Fossil 04, 2014 
In het oude China, maar ook in de precolumbiaanse culturen van Mid-
denAmerika, werden jade, kwarts, obsidiaan en onyx gebruikt om kost-
bare sieraden en kunstwerken te maken. Dat bracht Studio Nucleo op 
het idee voor deze JADE Stone Fossil: een zelf-ontwikkeld gesteente. Een 
blok hout van een 200 jaar oude Italiaanse eik werd ondergedompeld in 
vloeibare epoxyhars met groen pigment. De scheurtjes, blaasjes, breu-
ken en andere onvolkomenheden ontstonden door de reacties in het 
kunsthars. 
 
JADE Stone Fossil 04, 2014 | Studio Nucleo | Epoxyhars, hout, pigment | Courtesy of the 
artist and ammann//gallery, Cologne 
 
The Grass is Always Greener on the Other Side II, 2020 
Koos Breen is gefascineerd door hoe de mens de natuur probeert te 
temmen en na te bootsen. De patronen van graancirkels deden hem 
denken aan tribale kapsels. Toen hij zich in die manier van knippen ver-
diepte, stootte hij op een groene, ovale kappersschort. Die herinnerde 
hem dan weer aan de priestermantels met schitterende natuurmotie-
ven die Henri Matisse ontwierp. Al die associaties komen samen in dit 
ene werk. Het patroon laat zich niet lezen. Het ziet er symmetrisch uit, 
maar is het niet. En echt gras is het evenmin. 
 
The Grass is Always Greener on the Other Side II, 2020 | Koos Breen | Kunstgras 
 
Gravity Stool L, 2013 
Jólan van der Wiel maakt design met behulp van natuurkundige feno-
menen. Voor zijn Gravity Collection werkte hij met zwaartekracht en 
magnetisme. Hij mengde vloeibare kunststof met ijzervijlsel en zette het 
in de Gravity Tool, een door hemzelf ontwikkelde machine die is voorzien 
van een grote magneet. Die trekt het ijzervijlsel als het ware uit de vloei-
stof, net zolang tot die voldoende gestold is. Zo ontstaan unieke stukken 
met onvoorspelbare vormen, die onzichtbare natuurkrachten tastbaar 
maken. 
 
Gravity Stool L, 201 | Jólan van der Wiel | IJzervijlsel, plastic | Collection Province of Hai-
naut 
 
The idea of a tree, 2008 
Dit zitbankje is gecreëerd door zonne-energie. Een zonnepaneel leverde 
de energie waarmee katoenen draden door een kleur- en lijmbad 
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werden gehaald en rond een mal werden gewikkeld. De zonneintensiteit 
bepaalde de kleur en dikte van de draden: hoe intenser de zon scheen, 
hoe dikker en bleker de draden. The idea of a tree is een driedimensio-
nale weergave van één dag zonlicht – net zoals een boom, zou je kun-
nen zeggen. 
 
The idea of a tree, 2008 | mischer’traxler | Katoen, glasvezel, epoxyhars, eikenhout | 
Collectie Design Museum Gent 
 
Stella Nuova, 2016 
De Britse beeldhouwer Sam Orlando Miller werkt veel met spiegels van 
zilver. Zijn eerste exemplaar maakte hij om een donkere hoek in zijn huis 
in Italië te voorzien van gereflecteerd licht. De ontdekking dat je zo een 
ruimte tot leven kan brengen, inspireerde hem. Hij weet heel goed hoe 
zilver licht weerkaatst, en dat stelt hem in staat er creatieve toepassin-
gen mee te ontwikkelen – spiegels, maar ook lampen, sculpturen en ta-
fels. 
 
Stella Nuova, 2016 | Sam Orlando Miller | Spiegel in smaragdgroene tinten | Courtesy of 
the artist & Gallery FUMI, London 
 
Layers Cloud Chair, 2013 
Richard Hutten wilde een stoel ontwerpen die helemaal gemaakt was 
van stof in de plaats van bekleed met stof. Het resultaat is deze speelse 
en vernieuwende Layers Cloud Chair. Elke laag werd apart op de com-
puter getekend, met een computergestuurde machine uit Divina-stof 
van textielfabrikant Kvadrat gesneden en daarna met de hand aange-
bracht. De stoel heeft 545 lagen in meer dan 100 verschillende kleuren, 
en weegt 250 kilogram. 
 
Layers Cloud Chair, 2013 | Richard Hutten | Divina-stof Kvadrat: 100% wol | Producent: 
Richard Hutten Studio BV 
 
4.7 Detail van de annunciatie, bovenpaneel gesloten altaarstuk 
De vleugels van de aartsengel 
Gabriël ogen zacht en aaibaar. Dat 
effect bereikt Van Eyck onder meer 
dankzij zijn zeer genuanceerde 
kleurenpalet: hij slaagt erin kleuren 
op een subtiele manier in elkaar te 
laten overvloeien. Aliki van der 
Kruijs en Wonmin Park doen dat 
ook, maar gebruiken daar elk zeer 
andere methoden en materialen 
voor. Van Eyck schilderde eerst de 
witte veren, en dan daarbovenop 
in heel dunne laagjes de andere 
kleuren. Ook hedendaagse 
designers als bijvoorbeeld Cécile Feilchenfeldt en Elena Gileva gebruiken 
laagjes om kleurnuances te creëren. 
 
WGL19, 2019 
Deze boekenkast is ontwikkeld als een eenvoudig in elkaar te zetten pak-
ket. Ze kan zowel staand als liggend worden geplaatst en is verkrijgbaar 
in tien verschillende kleurencombinaties. Architect Wim Goes gaat in dit 
ontwerp op zoek naar spanning binnen de kleuren. Door de reflectie 
vloeien die in elkaar over, waardoor een indruk van openheid ontstaat. 
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Zijn aanpak verwijst naar de schilder Mark Rothko (1903-1970), die vaak 
met grote kleurvlakken werkte. 
 
WGL19, 2019 | Wim Goes | Gelakt metaal | Collectie Design Museum Gent 
 
Plopp, 2008 
Dit krukje ziet eruit alsof het opblaasbaar is, maar eigenlijk is het super-
sterk. Het is gemaakt met een uiterst vernieuwende, door Oskar Zieta zelf 
ontwikkelde techniek. De metalen onderdelen worden eerst aan elkaar 
gelast en vervolgens heel voorzichtig, onder hoge druk, via een klein 
ventiel opgeblazen. Zo ontstaan mooie, ronde vormen. Tot slot wordt het 
krukje bespoten met lakverf en gepolijst. Plopp is verkrijgbaar in verschil-
lende kleuren. 
 
Plopp, 2008 | Oscar Zieta | Gelakt metaal | Collectie Design Museum Gent 
 
Scrying Table III, 2018 
Scrying Table III maakt deel uit van Alufoil, een serie objecten die ge-
maakt worden van industriële en afvalmaterialen. Die worden gesculp-
teerd, bekleed met aluminiumfolie en verzegeld met hars. In het werk 
van Chris Schanck herken je veel invloeden, van art deco tot sciencefic-
tion, van de kunst van de oude Egyptenaren tot brutalisme. Schanck is 
gevestigd in Detroit en werkt met een collectief van kunstenaars, stu-
denten en ambachtslui. 
 
Scrying Table III, 2018 | Chris Schanck | Hout, polystyreen, polyurea, aluminiumfolie, hars 
| Courtesy of the artist and Friedman Benda, NYC 
 
Ode to the Wrong Angle No. 4, 2018 
Voor zijn Ode to the Wrong Angle-serie vertrekt Gander van gevonden 
voorwerpen. Eerst bewerkt hij die in zijn studio. Het resultaat wordt 
gesculpteerd, geassembleerd en in aluminium gegoten. Daarna wordt 
het bedekt met een coating in juweeltinten, en tot slot nog eens met een 
coating van glitter. Gander gaat uit van toeval, improvisatie en experi-
ment, maar creëert wel functionele objecten - vazen, plantenbakken, 
zelfs champagne-emmers. Zo maakt hij van een wegwerpproduct iets 
duurzaams. 
 
Ode to the Wrong Angle No. 4, 2018 | Brecht Wright Gander | Gepoedercoat aluminium | 
Courtesy of the artist & Todd Merrill Studio, NYC 
 
On Colour, 2014 
Dit werk maakt deel uit van een bredere studie over kleurbeweging. Op 
een stuk zijde creëerde Aliki van der Kruijs een Pantone-kleurkaart, een 
hulpmiddel dat veel gebruikt wordt door grafisch ontwerpers en druk-
kers. Daarna besprenkelde ze een gedeelte op een weloverwogen ma-
nier met water. De kleuren lopen dan uit en vermengen zich, zodat er 
nieuwe tinten en ongeziene nuances ontstaan. Typisch voor Van der 
Kruijs is dat ze haar werk zorgvuldig plant, maar ook altijd ruimte laat 
voor niet-controleerbare, spontane gebeurtenissen. 
 
On Colour, 2014 | Aliki van der Kruijs | Textiel 
 
The Big Drip, 2016 
De keramische sculptuur Big Drip maakt deel uit van de serie Cultural 
Landscape. Ze is met de hand gemaakt en heeft meerdere glazuursto-
ken ondergaan om het oppervlak de juiste diepte te geven en de kleuren 
goed te krijgen. De objecten uit de Cultural Landscape-serie doen 



     

22       

13 .03 .2020 –  06 .09 .2020 

K
LE

U
R

EY
C

K
 

denken aan menhirs of oude gebeeldhouwde zuilen. Maar ze bevinden 
zich in een imaginair landschap, dat de kijker uitnodigt om zijn eigen cul-
turele interpretatie van objecten en ornamenten te ontdekken. 
 
The Big Drip, 2016 | Elena Gileva | Aardewerk, gelaagd glazuur 
 
Volume Study, 2019 
Textieldesigner Cécile Feilchenfeldt combineert graag kleuren en mate-
rialen. In deze Volume Study maakte ze de transparante lagen van Mo-
nofil polyestergaren in diverse tinten groen en roze. Die zijn fluoresce-
rend, maar doordat de lagen transparant zijn, worden ze veel zachter en 
lijken ze op pastelkleuren. Het ondoorzichtige middenstuk is gemaakt 
van een erg elastisch lycragaren in zwart en wit. En voor het donzige en 
veerachtige deel werkte ze met Technohair in zwart, grijs en hier en daar 
roze. Een uniek stuk, waarvan de vorm bepaald wordt door de techni-
sche mogelijkheden van de materialen. 
 
Volume Study, 2019 | Cécile Feilchenfeldt | Polyester Monofil, Technohair 
(fantasiegaren), lycragaren 
 
Haze Armchair (Red, Yellow and Green), 2013 
Een stoel met strakke, geometrische vormen en heldere kleuren – simpel, 
zou je denken. Maar schijn bedriegt. De objecten uit de Haze-serie zijn 
asymmetrisch, op een manier die pas duidelijk wordt als je er goed naar 
kijkt. De kleuren ontstaan tijdens het gietproces. De bijzondere mix van 
vorm, kleur en het matte, ondoorzichtige materiaal zorgt ervoor dat de 
Haze-serie balanceert tussen rationaliteit en individualiteit, in een wereld 
waar de ratio maar al te vaak de overhand haalt. 
 
Haze Armchair (Red, Yellow and Green), 2013 | Wonmin Park | Gekleurde kunsthars | 
Courtesy of the artist and Carpenters Workshop Gallery, Paris 
 
4.8 Detail van ridder te paard, onderpaneel open altaarstuk 
Virtuoos, hoe Van Eyck hier een 
ridder te paard neerzet. Het licht 
glinstert in de wapenrusting en je 
kan zelfs de plooien in de 
paardenvacht onderscheiden: dun 
geschilderd, met snelle 
borstelstreken, uiterst trefzeker. 
Ook hedendaagse designers 
experimenteren met belichting, 
reflectie en kleurweergave. Onder 
meer de Big Round Mirror van 
Marcelis & Van Nerven en de 
Column V-lamp van Studio Truly 
Truly getuigen daarvan. Oog voor 
detail is ook terug te vinden in het werk van Lizan Freijsen. Zij observeert 
fungi in allerlei gedaantes en kleuren en weet die op een gedetailleerde 
manier weer te geven in haar tapijten. Voor bruine en roodbruine tinten 
gebruikten schilders in de 15de eeuw verschillende pigmenten: oker, 
ijzeroxiden en rauwe sienna, een transparant pigment op basis van een 
kleisoort uit de buurt van de Italiaanse stad Siena.  
 
Sumatra Orangutan (lamp), 2019 
Het Frans-Deense designduo OrtaMiklos onderzoekt onder meer hoe het 
de fysieke limieten van materialen kan verleggen. Sumatra Orangutan is 
onderdeel van een serie objecten die ze maakten voor de Bagnols 
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Garden-tentoonstelling in de Functional Art Gallery in Berlijn. Ze zijn geïn-
spireerd op diersoorten die worden bedreigd door de zandwinningsin-
dustrie, en bestaan uit zandkleurig gepigmenteerd beton dat in kousen 
is gegoten en vorm krijgt naarmate het opdroogt. 
 
Sumatra Orangutan (lamp), 2019 | OrtaMiklos | Cement, pigmenten, staal, 
stroomdraad, kousen, gloeilamp | Courtesy of the artist and Functional Art Gallery, 
Berlin 
 
Koningskleed in blauw (King’s Robe), 2012-2017 
Lizan Freijsen is gefascineerd door schimmels en vochtplekken, en door 
onze pogingen om ze zoveel mogelijk uit ons leven te bannen. We be-
schouwen ze als tekens van verval, als lelijke imperfecties. Maar Freijsen 
haalt er juist inspiratie uit om waardevolle producten zoals tapijten te 
maken – een reactie op de overgereguleerde maatschappij waarin we 
leven. 
 
Koningskleed in blauw (King’s Robe), 2012-2017 | Lizan Freijsen | Wol | Producent: 
Textielmuseum Tilburg - Hester Onijs 
 
Spoon Chair / Earth (prototype), 2016 
De Spoon Chair van Faye Toogood maakt deel uit van de serie Assem-
blage 5. Daarin grijpt ze terug naar eeuwenoude animistische noties die 
stellen dat de elementen water, aarde en maan over een geest beschik-
ken. In haar materialentaal worden die verpersoonlijkt door respectieve-
lijk lithium-barium-kristallen, leemcomposieten en zilvernitraat op brons. 
Qua vorm laat ze zich voor deze serie inspireren door primitieve voor-
werpen als bekers, banken, lepels en kralen. 
 
Spoon Chair / Earth (prototype), 2016 | Faye Toogood | Leemcomposiet, staal | Courtesy 
of the artist and Friedman Benda, NYC 
 
Column V (lamp), 2018 
Anodiseren is een industrieel proces waarmee je metalen als aluminium 
voorziet van een hard, poreus en slijtvast oxidelaagje. De lamp Column V 
maakt gebruik van gekleurd geanodiseerd aluminium om de relatie tus-
sen licht, schaduw en vorm te onderzoeken. 
 
Column V (lamp), 2018 | Studio Truly Truly | Geanodiseerd aluminium, led-verlichting 
 
Fireworks model #1, 2018 
De serie Fireworks van het designerduo Muller Van Severen bestaat uit 
geëmailleerde metalen kamerschermen in verschillende afmetingen, 
vormen en kleuren. Ze maken deel uit van het onderzoek dat Muller Van 
Severen voert naar de interactie tussen objecten en de ruimte waarin ze 
zich bevinden. De serie verkent het thema verticaliteit, omdat email het 
best tot zijn recht komt in verticale vormen. Vandaar ook de keuze voor 
kamerschermen. 
 
Fireworks model #1, 2018 | Muller Van Severen | Geëmailleerd staal | Courtesy of the 
artist and valerie_traan gallery, Antwerp 
 
Seeing Glass - Big Round Mirror, Aubergine, 2019 
Sabine Marcelis en Brit van Nerven kregen de gelegenheid om in twee 
glasfabrieken te experimenteren en dingen uit te proberen. Het resultaat 
is de Seeing Glass-serie, een studie van kleureffecten die je kan creëren 
met glas als belangrijkste materiaal. De Big Round Mirrors zijn een on-
derdeel van die serie. Ze bestaan uit verschillende lagen glas met 
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daartussen telkens een kleurenfolie. Zo ontstaat een spel van kleur en 
diepte in het reflecterende oppervlak. 
 
Seeing Glass - Big Round Mirror, Aubergine, 2019 | Sabine Marcelis & Brit van Nerven | 
Glas 
 
4.9 Detail hoofddeksels Joden en heidenen, centraal paneel geopend 

altaarstuk 
Brokaat, fluweel, jute, bont… Je kan 
duidelijk zien van welke stof deze 
hoofddeksels gemaakt zijn. Wat 
ook opvalt, is hoeveel 
verschillende kleuren en tinten Van 
Eyck op deze kleine oppervlakte 
gebruikt. Die fantasierijke 
kleurenrijkdom vind je ook terug bij 
bijvoorbeeld Saar Scheerlings en 
Studio Minale-Maeda. 
Overeenkomsten met de 
gedrapeerde hoofddoeken zie je 
dan weer in het werk van Wieki 
Somers. En onderzoek naar 
texturen is duidelijk aanwezig bij Daan Veerman en Thomas Trum. 
 
Talisman, 2019 
De sculpturen van Saar Scheerlings zijn geïnspireerd door etnografische 
collecties, handwerk en ambachtelijke productiemethodes. Ze kunnen 
gezien worden als objecten die passen in een fictionele cultuur – bij-
voorbeeld als talisman. De materialen zijn tweedehands: schuimrubbe-
ren matrassen uit een failliet vakantiepark, gebruikte stoffen uit theaters 
en modehuizen, een in repen gescheurde oude sari… Hoe het object 
vorm krijgt is onvoorspelbaar, omdat Scheerlings het maakproces zelf 
boven een doordacht stappenplan stelt. 
 
Talisman, 2019 | Saar Scheerlings | Schuimrubber, diverse reststoffen, touwen, garens, 
metaal 
 
Useful Column Painting 4, 2018 
Thomas Trums werk draait rond een zoektocht naar verf en verftech-
nieken. In zijn studio experimenteert hij met onconventionele manieren 
om papier, doek, muren of voorwerpen te beschilderen. Voor dit meu-
belobject gebruikte hij bijvoorbeeld een gigantische viltstift. Het resul-
taat staat nooit op voorhand vast, er is ruimte voor experiment en mis-
lukking. Enthousiasme en snelheid van uitvoering dragen bij tot het eind-
product. 
 
Useful Column Painting 4, 2018 | Thomas Trum | Acrylverf op hout | Courtesy of the artist 
and Galerie Vivid, Rotterdam 
 
Tripod - Chinese Stools – Made in China Copied by the Dutch, 2007 
In het hectische tempo van metropolis Peking lijken dingen heel snel 
achterhaald en verouderd. Studio Wieki Somers ging er op zoek naar 
voorwerpen die wel lang meegaan, en stuitte op de charmante per-
soonlijke stoeltjes van veiligheidsagenten, straatverkopers, riksjachauf-
feurs… Die worden vaak een leven lang gekoesterd en dragen sporen 
van zowel de gebruiker als de maker. Studio Wieki Somers goot ze in alu-
minium – een eerbetoon aan de stoeltjes, maar ook een antwoord op de 
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Chinese kopieercultuur. De rode kleur staat in China voor vuur, geluk en 
vreugde. 
 
Tripod - Chinese Stools – Made in China Copied by the Dutch, 2007 | Studio Wieki Som-
ers | Coated aluminium | Producent: Atelier 80 
 
Digital Craft tapestry (red, orange), 2018 
Digital Craft onderzoekt welke mogelijkheden er ontstaan als een mens 
rechtstreeks met een 3D-printer werkt, zonder dat er een computer aan 
te pas komt. 3D-printen wordt zo een craft, een vorm van handwerk. Alle 
objecten die via de Digital Craftmethode gemaakt worden, zijn uniek en 
kunnen niet worden gereproduceerd. Dat onderscheidt ze van reguliere 
3D-prints, die juist gericht zijn op massaproductie. Nog zo’n verschil is 
dat Digital Craftobjecten erg arbeidsintensief zijn en dat je er de hand 
van de maker in herkent. 
 
Digital Craft tapestry (red, orange), 2018 | Daan Veerman | Plastic 
 
Myto, 2008 
Konstantin Grcic ontwierp de achterpootloze stoel Myto om de mogelijk-
heden van Ultradur® High Speed plastic te onderzoeken. Het super-
sterke, 100% recycleerbare materiaal werd ontwikkeld door chemiereus 
BASF en de Italiaanse meubelfabrikant Plank. Het is ook energiezuinig, 
want het kan sneller en met een lagere temperatuur geïnjecteerd wor-
den dan andere plastics. Ultradur plastic is wit, maar kan heel egaal ge-
kleurd worden met nanopigmentdeeltjes. 
 
Myto, 2008 | Konstantin Grcic voor Plank (i.s.m. BASF) | Kunststof | Collectie Design 
Museum Gent 
 
Garlands, 2014 
De Divina-stof, een product van textielfabrikant Kvadrat, maakte grote 
indruk op het ontwerpersduo Studio Minale-Maeda. ‘Het gladde opper-
vlak, de sterke kleuren, het feit dat de stof knispert en dat ze niet uitvezelt 
als je ze knipt: het deed ons eerder aan papier denken. En toch is het 
materiaal kwaliteitsvoller en aanweziger dan papier,’ zeggen ze erover. 
Ze maakten deze slingers om aan te tonen hoe stevig de stof is, en hoe 
ze je in staat stelt complexe en grote patronen te maken. 
 
Garlands, 2014 | Studio Minale-Maeda | Divina-stof Kvadrat: 100% wol 
 
4.10 Detail van de annunciatie, bovenpaneel gesloten altaarstuk 
Dit doorkijkje op het middeleeuwse 
Gent heeft Van Eyck met veel 
gevoel voor ruimtelijkheid 
weergegeven. Onder meer het 
ritmische spel van de rode daken 
creëert diepte. Eenzelfde ritmiek 
vind je terug in het werk van 
Francesco Balzano of Lionel Jadot. 
De dakpannen en de muren zijn 
levensecht, tastbaar haast. Je zou 
bijna vergeten dat het verfstreken 
zijn. Ontwerpers als Buro Bélen 
doen net hetzelfde: materialen 
natuurgetrouw weergeven met 
behulp van andere materialen. In Van Eycks tijd was kermes het duurste 
roodpigment. Het werd gewonnen uit de schildluis Kermes vermilio, die 
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in het Middellandse Zeegebied op de kermeseik leefde. Alleen rijke 
mensen konden zich rode gewaden veroorloven. Kermes wordt ook wel 
karmozijn, scharlakenrood of vermiljoen genoemd. 
 
Hairy Chair Brick, 2018 
Hairy Chairs is een serie stoelen. De stalen basis blijft altijd dezelfde, 
maar de extreem verschillende textielbekledingen zorgen telkens voor 
een heel ander karakter. Van slappe en langharige PLA-kunststof, tot 
korte, glanzende zijde, of - in het geval van deze Brickversie -halflange 
geluste wol. Het kleurgebruik en het patroon creëren een trompel’oeil-
effect – iets waar Van Eyck een meester in was. Je kan een stoel na jaren 
gebruik een nieuwe bekleding geven of je kan per seizoen de bekleding 
wisselen. 
 
Hairy Chair Brick, 2018 | Buro BELÉN | Staal, wol | In opdracht van Looiersgracht 60, 
Amsterdam 
 
Giorgio II_GII2_Stool, 2018 
Designer Francesco Balzano streeft naar tijdloze schoonheid. Zuivere 
lijnen, uitgepuurde functionaliteit en nobele materialen zijn z’n 
handelsmerk. Dit artisanaal roodgelakte houten bankje maakt deel uit 
van zijn Giorgio II-collectie, uitgevoerd door de prestigieuze Ateliers 
Saint-Jacques in Frankrijk. De collectie bestaat verder uit een eettafel, 
een console, een bijzettafeltje en een koffietafel. 
 
Giorgio II_GII2_Stool, 2018 | Francesco Balzano | gelakt hout | Producent: Ateliers Saint-
Jacques / Courtesy of the artist and Ateliers Saint-Jacques, Saint-Rémy-lès-
Chevreuse 
 
Jigsaw, 2017 
Deze stoel bestaat uit verzaagde platen van Richlite, een uiterst 
duurzaam en veelzijdig materiaal. Het wordt gemaakt van hoogwaardig 
FSC-gecertificeerd papier, doordrenkt met uithardend hars. De platen 
zijn stootvast, keihard en waterbestendig. De combinatie van het papier 
en het diepe ambergeel van het hars zorgt voor de kleur. Veel 
materialen vervagen in de loop der tijd, maar Richlite is zoals hout: de 
inwerking van licht en lucht maakt de tinten steeds dieper en mooier. 
 
Jigsaw, 2017 | Max Lamb | Richlite | Collectie Design Museum Gent 
 
Abrasive Study, 2016 
Deze stoel is tegelijk ook een constructivistische sculptuur en een 
boekenrek. Hij is bedekt met een fineer van gebruikt industrieel 
schuurpapier, dat het geheel een rozerode kleur geeft. Fineren is een 
techniek waarbij prestigieuze houtsoorten in dunne laagjes op een 
ondergrond van minder duur hout worden bevestigd. Jadot heeft ze hier 
echter toegepast op een materiaal dat bedoeld is om weggegooid te 
worden. Door het intensieve gebruik staat het schuurpapier vol strepen 
en krassen, waardoor een grafisch effect ontstaat. De stoel is afgewerkt 
met een vernislaag. 
 
Abrasive Study, 2016 | Lionel Jadot | Gebruikt schuurpapier, mdf 
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4.11 Detail van Elisabeth Borluut, onderpaneel gesloten altaarstuk 
Van Eyck gebruikt gradaties van 
dezelfde kleur om de plooien van 
dit kleed weer te geven. Hoe 
dieper de plooi, hoe donkerder de 
tint. Het resultaat is levensecht. 
Net zoals bij Marie Filippa Janssen, 
die erin slaagt de glooiingen van 
een doek in keramiek weer te 
geven, of bij Ying Chang, die met 
papier en lijm de illusie van 
drapages weet te creëren. Het 
tactiele dat Borluuts kleed 
uitstraalt, vind je dan weer terug 
in het subtiele werk van Andrés 
Reisinger. 
 
Hortensia Chair, 2018-2019 
Reisinger maakte met CGI (computer-generated imagery) een digitaal 
beeld van een met roze bloemblaadjes beklede stoel. Toen hij het op 
Instagram zette, ging het snel viraal – er liepen zelfs bestellingen binnen. 
Daarop besloot hij uit te zoeken of hij de stoel ook werkelijk kon maken. 
Met zijn team ontwikkelde hij een reeks lasergesneden polyester 
modules. Elke module heeft de vorm van een bloemblaadje van een 
hortensia. Vervolgens bedekte hij de stoelbekleding met duizenden van 
die modules. Zo werd een digitaal object een functioneel meubel. 
 
Hortensia Chair, 2018-2019 | Andrés Reisinger | Hout, mousse, textiel | Producent: Andrés 
Reisinger & textielontwerper Júlia Esqué 
 
A Basic Instinct Chair, 2018 
Deze stoel is voorbehouden voor vrouwen. Hij is zo gevormd dat je 
vanzelf een zithouding aanneemt die gewoonlijk als typisch mannelijk 
wordt beschouwd: vol zelfvertrouwen achteroverleunend, de benen wijd, 
niets gevend om wat anderen van je zouden kunnen denken. Designer 
Anne Aagaard Jensen ziet de stoel als een bijdrage aan een wereld 
waarin vrouwen net zo vrij zijn als mannen, en zich niet hoeven te 
gedragen zoals van vrouwen ‘verwacht’ wordt. De vorm van de zitting – 
gekleurd met de make-up die vrouwen ‘horen’ te dragen – is bewust 
provocerend. 
 
A Basic Instinct Chair, 2018 | Anna Aagard Jensen | Polystyreen, glasvezel, make-up | 
Courtesy of the artist and Everyday Gallery, Antwerp 
 
Malleable State, 2018 
Designer Ying Chang maakt objecten op basis van vluchtige en 
vergankelijke materialen. Voor dit werk plakte ze vellen papier met 
behanglijm aan mekaar. Toen ze merkte dat het resultaat kneedbaar 
was (‘malleable’, vandaar de titel), besloot ze er diverse vormen mee te 
creëren. Met werk zoals dit wil Ying Chang onze cultuur van consumptie 
en verspilling aan de kaak stellen. 
 
Malleable State, 2018 | Ying Chang | Papier, lijm 
 
Shrouded Furnace 5, 2017 
Marie Filippa Janssen komt uit het zuiden van Duitsland, waar huizen 
traditioneel verwarmd werden met tegelkachels. Mensen hechtten er 
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grote waarde aan hun kachel: ze bekleedden hem met fraaie tegels, 
verbonden er verhalen en spreekwoorden aan... Shrouded Furnace 5 is 
een hommage aan de tegelkachels van weleer. Het gaat om een 
werkende kachel waarover een doek van keramiek is gedrapeerd. 
Daardoor lijkt hij in de ruimte te zweven. De doek suggereert warmte, 
maar tegelijk ook een geheim dat verborgen dient te blijven. 
 
Shrouded Furnace 5, 2017 | Marie Filippa Janssen | Keramiek met traditioneel 
mangaanglazuur 
 
Oro, 2019 
Morten Klitgaard is vooral geïnteresseerd in vorm en textuur. Hij blaast 
objecten van glas, waarvan hij het oppervlak met allerhande experi-
mentele technieken behandelt. Zo brengt hij glazuurachtige lagen aan, 
die bestaan uit belletjes die barsten tijdens het proces. Dat geeft het 
werk een erg poreus oppervlak en maakt het fragieler. Het specifieke 
kleurpatina ontstaat door de reactie van oxides met de metaalpigmen-
ten in het glas. 
 
Oro, 2019, Morten Klitgaard, Glas 
 
4.12 Detail van Johannes de Evangelist, onderpaneel gesloten 

altaarstuk 
Dit beeld van Johannes de 
Evangelist is zó realistisch 
geschilderd dat je zou zweren dat 
het écht gebeeldhouwd is. 
Moderne designers werken nog 
altijd graag met optische illusies: 
kijk maar naar de Paper Chair van 
Jeroen Wand of naar Soho van 
Michael Eden, een vaas gemaakt 
van nylon. Het werk van Juliette 
Clovis ziet er ook gebeeldhouwd 
uit, maar is opgebouwd uit laagjes 
porselein. Wit reflecteert al het 
licht dat erop valt. Vroeger werd 
het daarom niet als een kleur beschouwd. In Van Eycks tijd werd er 
meestal loodwit voor gebruikt: een pigment dat zich makkelijk in verf liet 
verwerken, goed dekte en snel droogde. 
 
DS 14XXL, 2020 
Dit werk maakt deel uit van een reeks sculpturen die gebaseerd zijn op 
menselijk haar. Maar wat zie je eigenlijk onder dat haar. Iets organisch? 
Een robot? Een godin – de DS (‘déesse’) uit de titel? Wouter Hoste heeft 
dit werk speciaal voor Kleureyck gemaakt. Het is mee geïnspireerd door 
het gebruik van goud in het Lam Gods. Het parelgrijs verwijst naar de 
klassieke sculpturen en de architecturale elementen op het paneel. De 
naam is ook een allusie op ‘deësis’ – de manier waarop Christus, Maria 
en Johannes de Doper op het Lam Gods worden afgebeeld. 
 
DS 14XXL, 2020, Wouter Hoste, Keramiek, Gecreëerd voor Kleureyck 
 
Echo Chamber, 2019 
Dit object is een gesloten communicatielus. Je kan er alléén gebruik van 
maken, of je kan communiceren met een andere bezoeker die je niet 
ziet. Buizen verbinden het oor van de één met de mond van de ander. 
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Alle buizen komen uit in het midden van het werk, waar het geluid 
weergalmt en verder reist. De term ‘echokamer’ wordt tegenwoordig 
vooral gebruikt als het gaat over sociale media, waar veel mensen 
alleen in contact komen met gelijkgezinden. Echo Chamber nodigt 
bezoekers juist uit om onbevooroordeeld naar anderen te luisteren. 
 
Echo Chamber, 2019 | Carlo Lorenzetti | Keramiek, steengoed 
 
Manis Tetradactyla, 2019 
Dit werk is genoemd naar de Manis tetradactyla, een soort schubdier. De 
vorm houdt het midden tussen een gigantische knoop en een hybride, 
reptielachtig wezen zonder begin of einde. Het beeld geeft een indruk 
van kracht, terwijl het toch gemaakt is van breekbaar porselein. De 
zowat 7000 schubben zijn met de hand gemaakt. Sommige zijn van 
biscuitporselein, andere zijn geglazuurd. Daardoor zie je niet goed of dit 
nu één wezen is, of verschillende. 
 
Manis Tetradactyla, 2019 | Juliette Clovis | Porselein (op mixed media) 
 
Artefacts of a New History, 2016 
Claire Warnier en Dries Verbruggen, samen Unfold, ontwikkelden een 
techniek om porseleinklei te printen in 3D. De vormen die ze zo creëren, 
worden daarna volgens het traditionele proces afgebakken. De klei 
bevat kaolien, waardoor de witte kleur tijdens het bakken bewaard blijft. 
Artefacts of a New History is een verzamelbox met negen verschillende, 
complexe 3D-prints in porselein. Ze doen wat denken aan het soort 
objecten dat je zou kunnen aantreffen in een natuurhistorisch museum, 
maar bij nader toezicht merk je hoe technisch ze zijn. 
 
Artefacts of a New History, 2016 | Unfold | Porselein (3D-print) | Collectie Design Museum 
Gent 
 
Crystallization No.156, 2020 
Designer Lukas Wegwerth behandelt verbrijzelde keramische vazen met 
een chemische oplossing. Op niet-geglazuurde oppervlakken ontstaan 
zo kristalformaties. Die sluiten het object op in een andere vorm, 
waardoor het transformeert tot een nieuwe creatie.  
 
Crystallization No.156, 2020 | Lukas Wegwerth | Porselein, kristallen | Courtesy of the art-
ist and Gallery FUMI, London 
 
Soho, 2015 
De Soho Manufactory, nabij Birmingham, was een van de allereerste 
fabrieken. In de woning van eigenaar Matthew Boulton vergaderde in de 
18de eeuw de Lunar Society, een groep wetenschappers en industriëlen 
die debatteerden over technische vernieuwingen en maatschappelijke 
thema’s. De motieven in dit werk verwijzen daarnaar. Zo staan de 
hamers, moeren en bouten symbool voor industriële bedrijvigheid. En uit 
vingerhoedskruid werd een middel tegen hartstoornissen gedistilleerd – 
een ontdekking van een lid van de Lunar Society. 
 
Soho, 2015 | Michael Eden | Nylon, minerale coating | Courtesy of the artist and Adrian 
Sassoon, London 
 
Paper Chair, 2006 
Jeroen Wand is altijd nieuwsgierig geweest naar wat hij kan doen met 
alledaagse materialen. Deze Paper Chair bestaat uit samengeperste 
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lagen papier. De witte kleur is ontstaan doordat de grondstoffen 
gebleekt zijn. Het is de bedoeling dat de stoel door het gebruik een soort 
‘patina’ krijgt: het witte oppervlak zal slijten, vuil worden en ezelsoren 
krijgen. 
 
Paper Chair, 2006 | Jeroen Wand | Papier | Collectie Design Museum Gent 
 
Splayed Tear Tube Chair, 2018 
Meubelontwerper Andreas Voukenas en architect Steven Petrides 
maken bijzonder meubilair voor thuis en op kantoor. Hun Tubular-serie, 
waarvan deze stoel deel uitmaakt, ontstaat door trial and error. Zijn ze 
niet tevreden over een ontwerp, dan bewerken ze het met een hamer. 
Daardoor is elk meubel een uniek stuk met een eigen geschiedenis. Alle 
werken in de Tubular-reeks zijn functionele meubels, maar tegelijk 
verkennen ze de grenzen van het materiaal en van balans en evenwicht. 
 
Splayed Tear Tube Chair, 2018 | Voukenas Petrides | Gips, staal | Courtesy of the artist 
and Gallery FUMI, London 
 
TPC 3, 2019 
Het werk van Blandet draait rond materialen die in de toekomst niet 
meer zullen bestaan – zoals plastic, waarvan hij denkt dat het zal 
worden verboden vanwege de negatieve impact op het milieu. Plastic 
ziet hij als het nieuwe ivoor, een materiaal waarvan het gebruik nu al 
aan banden is gelegd. Blandet gebruikt bewust primitieve werktuigen en 
technieken. Voor deze stoel heeft hij industriële plastics gebroken, 
verbrand, stukgeslagen en gesmolten. 
 
TPC 3, 2019 | Théophile Blandet | Plastic | Courtesy of the artist and Functional Art Gal-
lery, Berlin 
 
Multirond 7, 1999 
In zijn werk gaat zilversmid David Huycke op zoek naar natuurlijke 
elegantie, ambachtelijke perfectie en doorgedreven eenvoud. 
Ambachtelijk gesmeed zilver wordt bewerkt met hamers, wat zichtbare 
sporen nalaat. Bij Huycke is dat zogeheten hamerslageffect echter 
vrijwel onzichtbaar; je merkt het alleen als je het zilver aanraakt. Het 
oppervlak van deze schalen is behandeld met zuur. Daardoor zijn ze 
bijna wit, en uiterst geraffineerd. De subtiele kleurnuances sluiten 
naadloos aan bij de sobere vorm. 
 
Multirond 7, 1999 | David Huycke | Zilver | Collectie Design Museum Gent 
 
Python, 2011 
Het is niet zo moeilijk om een object te maken dat eruitziet als een 
levensgrote python – behalve wanneer dat object een aantrekkelijke, 
functionele en prettig draagbare halsketting moet zijn. 
Juwelenontwerper David Bielander stelde zichzelf maar één vraag: hoe 
kan ik moderne mannen en vrouwen ertoe verleiden zich in het 
openbaar te vertonen met een 2,5 meter lange python om de nek, en 
ervoor zorgen dat ze er mooi uitzien en niet als freaks? 
 
Python, 2011 | David Bielander | Titanium, zilver 
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4.13 Detail van de Heilige Geest die neerdaalt uit de hemel, centraal 

paneel open altaarstuk 
In het christelijke geloof staat de 
duif symbool voor de Heilige Geest. 
Op het Lam Gods zie je hoe hij 
neerdaalt op aarde, in een 
stralenkrans waarvoor Van Eyck 
zich ongetwijfeld liet inspireren 
door een halo, een oplichtende 
kring rond de zon. Zo’n halo 
ontstaat door lichtbreking: 
ijskristallen in de atmosfeer 
splitsen het licht op in 
verschillende kleuren. Ook 
hedendaagse designers maken 
gebruik van zulke effecten. 
Lichtbreking speelt een centrale rol in onder meer het werk van Patricia 
Urquiola. De typische kleurgradiënten, die Van Eyck verkreeg door te 
werken met meerdere lagen olieverf, keren dan weer terug bij Germans 
Ermičs en nendo. 
 
Operation Sandcastle, 2017 
Tamara Van San werkt hoofdzakelijk met klei. Het samenspel tussen de 
grillige vormen en de gekleurde glazuurlaag roept een illusie van 
beweging op - alsof ze sculpteert met kleur. Zo creëert ze objecten die 
niet figuratief zijn, maar toch ook niet helemaal abstract of geometrisch. 
Ze laten zich niet vangen in taal, en je kan ze evenmin herleiden tot een 
artistieke stroming. Ze spreken zonder woorden, staan open voor diverse 
interpretaties, en nestelen zich zo in onze verbeelding. 
 
Operation Sandcastle, 2017 | Tamara Van San | Geglazuurde keramiek 
 
Low Horizon Screen, 2017 
Low Horizon Screen is een bijzonder kamerscherm: het biedt privacy en 
filtert het licht op een unieke manier. Kleurgradiënten die zich 
ontwikkelen op glaspanelen: het is zowat het handelsmerk van Germans 
Ermičs. ‘Ik wilde mijn eigen interpretatie van kleur maken,’ zegt hij er zelf 
over, ‘een nieuwe driedimensionale ervaring die er verschillend uitziet 
vanuit elke hoek.’ 
 
Low Horizon Screen, 2017 | Germans Ermičs | Matglas 
 
Shimmer Glas Italia, 2014 
Shimmer is een ronde koffietafel van gelaagd en gelijmd glas, met een 
speciale veelkleurige afwerking. De tinten die je ziet variëren met de 
lichtinval en je gezichtspunt. De Shimmercollectie omvat onder meer 
nog consoles en spiegels met dezelfde veelkleurige afwerking. 
 
Shimmer Glas Italia, 2014 | Patricia Urquiola | Kristalglas | Producent: Glas Italia 
 
Peinture au chevalet, 2018 
Peinture au chevalet (‘Schilderij op de ezel’) is een metafoor voor de 
geschiedenis van de schilderkunst. Designer Stéphane Mouflette heeft 
als het ware de verf van alle beroemde schilderijen verdund en opnieuw 
geordend, maar dan volgens de kleurenschaal. Zo herleidt hij het 
creatieve proces tot het schikken en herschikken van kleuren. Het werk 
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typeert het oeuvre van Mouflette: poëtisch, multi-interpretabel en van 
een heldere schoonheid. 
 
Peinture au chevalet, 2018 | Stéphane Mouflette | Hout, plastic, inkjetprint, messing, 24 
volt-ledlampen 
 
IMPLICIT SURFACES – MetaBowl#6, 2019 
Voor de objecten uit de IMPLICIT SURFACES-reeks begint Audrey Large 
met een 3D-schets op een tablet. Zo kan ze ze van alle kanten bekijken 
en aanpassen, ook binnenin, zonder rekening te moeten houden met 
formaat of gewicht. Vervolgens print ze het ontwerp in 3D. Het resultaat 
is een voorwerp dat zich niet of nauwelijks met woorden laat 
beschrijven. Met fluorescerende kleuren en bizarre vormen creëert Large 
tactiele illusies, maar je ziet niet meteen hoe het object gemaakt is, en 
met welke materialen. 
 
IMPLICIT SURFACES – MetaBowl#6, 2019 | Audrey Large | 3D-geprint PLA - FDM | FAR edi-
tion | Courtesy of the artist and Nilufar Gallery, Milan 
 
Grande Partido, 2019 
Romain Coppin en Alexis Bondoux, die zich samen Messgewand 
noemen, zijn gefascineerd door esthetische meerduidigheid. Hun werk 
balanceert tussen het sacrale en het banale, tussen chic en cheap. Het 
maakt kritische bedenkingen bij de vertrouwde productieprocessen van 
design en stelt de vraag wat begrippen als functionaliteit en goede 
smaak nu eigenlijk betekenen. Grande Partido is een goed voorbeeld: 
een console die verschillende kleuren en texturen combineert, en die 
erin slaagt tegelijk glamoureus en grappig te zijn. 
 
Grande Partido, 2019 | Messgewand | Collage van diverse materialen | Courtesy of the 
artist and Everyday Gallery, Antwerp 
 
Watercolour 07 (Prototype), 2018 
Designstudio nendo werd opgericht door de Japanse designer Oki Sato. 
Dit werk maakt deel uit van de Watercolour Collection, een set van 18 
meubelstukken. Het uitzicht van waterverf op papier vormde de inspira-
tie. Het gaat om metalen meubels, maar de ontwerper wilde het laten lij-
ken alsof ze met de hand uit papier gesneden en gevouwen werden. 
Watercolour 07 bestaat uit ellipsen die op slanke poten rusten. De lichte 
toets en perfecte uitvoering zijn typisch voor nendo’s werk. 
 
Watercolour 07 (Prototype), 2018, nendo, Met de hand geschilderd staal, Edition of 3, 
prototype, Courtesy of the artist & Friedman Benda, NYC 
 

5 Research Projects 
 
Wat is kleur? Welke impact heeft het? Hoe maak je het? Welke rol speelt 
licht in onze kleurwaarneming? Hoe gebruik je kleur om het subtiele spel 
van schaduw en licht weer te geven? 
 
Het zijn vragen die Van Eyck grondig bestudeerde. Zijn prachtige, 
levendige kleurenpalet is een direct gevolg van de kennis die hij 
opbouwde. Hij schilderde met licht.  
 
Als je het werk van sommige hedendaagse designers en kunstenaars 
bekijkt, zie je parallelle denksporen en processen. In dit deel van de 
tentoonstelling volgen we hen in hun onderzoek naar kleur en licht. 
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5.1  Colours of Van Gogh Village - Earth Paint, Nuenen, 2015 
Atelier NL maakt gebiedseigen producten die laten zien hoe rijk de aarde 
is en hoe waardevol lokale grondstoffen zijn. Zo creëerden ze een palet 
van 270 kleuren, gebaseerd op de tinten van de grond rond Nuenen - het 
dorp in Nederland waar Vincent van Gogh een tijdlang woonde en 
werkte. Hij schilderde er enkele tientallen doeken, onder meer De 
aardappeleters. Via een eeuwenoude methode maakte Atelier NL verf 
van ruwe klei en zand - een specifiek kleurenpalet van Nuenen. 
 
Colours of Van Gogh Village - Earth Paint, Nuenen, 2015, Atelier NL, Papier, pigment, glas 
  
5.2 Designs for Discomfort, 2015 
Hoe richt je een plek in waar niemand wil zijn en veel mensen de 
moeilijkste momenten van hun leven doormaken? Designs for 
Discomfort toont foto’s - met bijpassende kleurstalen - van de 
binnenkant van crematoria, gevangenissen, funeraria, psychiatrische 
instellingen, politiebureaus en rechtbanken. De reeks onderzoekt hoe je 
kleur kan inzetten om het onbehaaglijke onder controle te krijgen. 
 
Designs for Discomfort, 2015, Lynne Brouwer, C-prints, papier 
 
5.3 EGGLIPSE - Egg shells as a skin, 2018 
Deze fragmenten van eierschalen zijn geschikt op kleur, van helderwit 
tot donkerbruin. De meeste eieren zijn afkomstig van gewone kippen. 
Cotto haalde ze overal, zowel bij biologische boerderijen als uit de 
supermarkt. Kleur was haar enige criterium. Als je de hele verzameling 
bekijkt, valt de gelijkenis met de vele schakeringen van de menselijke 
huid op. Naast elke schaal ligt een houten eivorm, beschilderd met 
waterverf van dezelfde tint – voor Cotto een manier om de subtiliteit van 
de kleurverschillen te doorgronden. 
 
EGGLIPSE - Egg shells as a skin, 2018 , Caroline Cotto, Eierschalen, hout, verf 
 
5.4 Grace of Glaze x Kleureyck, 2019 
Keramisten gebruiken gewoonlijk ofwel gekleurd porselein, ofwel 
gekleurd glazuur. Voor Grace of Glaze onderzocht Simone Doesburg hoe 
je de twee kan combineren om nieuwe, levendiger tinten te creëren. 
Voor deze opstelling gebruikte ze drie kleuren porselein en 25 kleuren 
glazuur. Haar manier van werken verwijst naar Van Eyck. Die creëerde 
zijn diepe, rijke kleuren door laagjes halfdoorschijnende verf boven 
elkaar aan te brengen. Naast het kleurenraster zijn porseleinen objecten 
te zien die geïnspireerd werden door het sprankelende rood en groen en 
het ingetogen blauw van het Lam Gods. 
 
Grace of Glaze x Kleureyck, 2019, Simone Doesburg, Porselein, Gecreëerd voor 
Kleureyck 
 
5.5 H.E.R.B.S. (Healthier Environment, Remedy for Body and Skin), 2019 
Bij het maken en verven van textiel worden veel chemicaliën gebruikt. 
Via je kleren kunnen die door je huid worden opgenomen. Nienke 
Hoogvliet onderzocht of we die negatieve impact kunnen omkeren: op 
basis van kruiden ontwikkelde ze natuurlijke kleurstoffen die juist 
heilzaam zijn voor ons lichaam. Deze video toont een interactieve  
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installatie waarmee ze de problematiek wil aankaarten en mensen wil 
laten kennismaken met natuurlijke kleurstoffen. 
 
H.E.R.B.S. (Healthier Environment, Remedy for Body and Skin), 2019, Studio Nienke, 
Hoogvliet, Video: 1:52 min., Regisseur/producer: Maarten Rutten 
 
5.6 Colourful Black Installation, 2017-2020 
De fascinatie voor de kleur zwart speelt een cruciale rol in het oeuvre 
van Hella Jongerius. Industriële kleuren worden donkerder gemaakt door 
zwart pigment toe te voegen, maar echte diepte bereik je door 
complementaire kleuren te mengen. De Colour Catchers en Facet 
Colour Wheels fungeren als objecten voor de studie van kleur, schaduw 
en reflectie. Hun facetten absorberen en reflecteren een bepaalde kleur. 
Ze werden geschilderd in Colourful Blacks, een serie van zestien tinten 
zwart, door Jongerius ontwikkeld zonder het veelgebruikte 
carbonpigment. De Evening Textiles tonen hoe je een brede waaier van 
kleuren en tinten kan creëren met een beperkte selectie gekleurde 
garens. 
 
Colourful Black Installation, 2017-2020, Colour Catchers, 2017, Facet Colour Wheels, 2017, 
Evening Textiles (Falling Vases, The Rock, Islands), 2017, Hella Jongerius, Karton, 
zelfbereide pigmentverf, katoen, linnen, polyester, wol 
 
5.7 Polychromy Plays, 2018 
Patiënten weten beter dan wie ook hoe het voelt om in een ziekenhuis te 
liggen. Ze zouden dan ook mee moeten kunnen beslissen over ingrepen 
om hun verblijf aangenamer te maken. In 2018 organiseerde de 
kinderafdeling van St Mary’s Hospital in Londen workshops met de 
patiëntjes en kunstenaar Navine G. Khan-Dossos. Samen onderzochten 
ze het effect van kleur op de muren, plafonds en deuren in de afdeling. 
Het resultaat was Polychromy Plays: een kleurenpalet dat het ziekenhuis 
ook echt wil gaan gebruiken. 
 
Polychromy Plays, 2018, Navine G. Khan-Dossos, Papier, verf , Courtesy of Navine G. 
Khan-Dossos, The Showroom London & Imperial Health Charity 
 
5.8 FURNITURE FACTORY (3 chairs), 2011 
Lucas Maassen liet zijn handgemaakte meubels schilderen door zijn 
zonen Thijme (9), Julian (7) en Maris (7). De jongens hadden een contract 
getekend waarin stond dat ze één euro kregen voor elk meubelstuk dat 
ze schilderden. Maar volgens de Nederlandse wet op de kinderarbeid 
mochten ze maar drie uur per week werken. Dat maakte snelheid een 
doorslaggevende factor in het productieproces van Lucas Maassen & 
Sons. De strikte tijdslimieten droegen bij tot de typische esthetiek van de 
LM&S-meubels. 
 
FURNITURE FACTORY (3 chairs), 2011, Lucas Maassen, Dennenhout, verf, Producent: Lucas 
Maassen & Sons, Video en beelden door Mike Roelofs 
 
5.9 RembrandtLAB – Constructing Colours, 2016 
In samenwerking met het Rijksmuseum onderzochten Kolk en Kusters 
hoe Rembrandt met kleuren werkte. Op een aardekleurige grondlaag 
bracht hij (half)doorschijnende verflagen aan. De wisselwerking tussen 
de grondlaag en de lagen daarboven bepaalde hoe de toeschouwer de 
kleuren waarnam. Vervolgens gingen Kolk en Kusters na hoe ze die 
techniek konden toepassen op keramiek. Op gekleurde porseleinen 
vormen - het equivalent van Rembrandts grondlaag – brachten ze 
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verschillende kleurlagen aan. Bij hun keuze lieten ze zich inspireren door 
het kleurenpalet van Rembrandt. 
 
RembrandtLAB – Constructing Colours, 2016, Studio Maarten Kolk & Guus Kusters, 
Porselein 
 
5.10 Totomoxtle, 2018 
De maïsplant is afkomstig uit Mexico, maar het aantal inheemse 
variëteiten is er sterk teruggelopen. Alleen de oorspronkelijke bevolking 
verbouwt ze nog. In het dorp Tonahuixtla, waar veel Mixteken wonen, 
probeert Fernando Laposse de vaak erg kleurrijke variëteiten in stand te 
houden. Hij kan terugvallen op CIMYYT, ’s werelds grootste zadenbank 
voor maïs. Na de oogst worden de schutbladen door plaatselijke 
vrouwen verwerkt tot een kleurrijk biomateriaal dat de naam Totomoxtle 
kreeg, en dat onder meer geschikt is als fineer voor wandbekleding. 
 
Totomoxtle, 2018 | Fernando Laposse | Totomoxtle (biomateriaal gemaakt van de 
schutbladen van inheemse Mexicaanse maïs) 
 
5.11 Hammock, 2020 
De cochenilleluis is een klein insect dat de Azteken verwerkten tot 
karmijnrood, de helderste natuurlijke kleurstof die er bestaat. Fernando 
Laposse gebruikte karmijn om sisal, de vezels van de agaveplant, te 
kleuren. De rozige tint ontstond door de toevoeging van citroensap en 
bakpoeder. Samen met textielkunstenaar Angela Damman creëerde hij 
onder meer deze hangmat in traditioneel Maya-design. De vezels zijn 
gemaakt en geweven door leden van een traditionele gemeenschap uit 
het schiereiland Yucatán. 
 
Hammock, 2020 | Fernando Laposse | Sisal, pigment van de cochenilleluis (karmijn) | In 
samenwerking met Angela Damman 
 
5.12 Fibre Market, 2016 
De Fibre Sort-machine sorteert kleren op basis van de materialen 
waarvan ze gemaakt zijn. In 2016 joeg Meindertsma duizend wollen truien 
door de machine. Vervolgens werden de truien uit elkaar getrokken en 
de vezels per kleur op stapels gelegd. Meindertsma verwerkte ze in Ierse 
Donegal-tweed. Typisch voor die stof zijn de gekleurde spikkels: een 
traditionele manier om gekleurde wol – vroeger een schaarse grondstof 
- zo efficiënt mogelijk te gebruiken. 
 
Fibre Market, 2016 | Christien Meindertsma | Papier, gerecycleerde wol | In opdracht 
van: The Design Museum, London | Met dank aan: Donegal Yarns, Molloy and Sons, 
Wieland Textiles, Valvan Baling 
 
5.13 Red Mud Table Set, 2019 
Rode modder of bauxietresidu is een restproduct van de 
aluminiumindustrie. Ieder jaar wordt er 150 miljoen ton van 
geproduceerd. De helrode brij wordt gestort in reservoirs die soms zo 
groot zijn dat ze zichtbaar zijn vanuit de ruimte. Studio ThusThat maakt 
keramiek van deze rode modder en gebruikt oxides uit de modder voor 
het glazuur. Het contrast tussen de breekbare en verfijnde keramiek en 
de gigantische schaal van de metaalnijverheid is groot. Studio ThusThat 
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gebruikt die tegenstelling om vragen te stellen bij onze perceptie van 
industrieel afval. 
 
Red Mud Table Set, 2019 | Studio ThusThat | Keramiek van bauxietresidu | Studio 
ThusThat / Joris Older Rikkert & Kevin Rouff | Met dank aan: Grymsdyke Farm, Yiannis 
Pontikes en het departement Materiaalkunde van de KU Leuven 
 
5.14 Sparkly Black Chair, 2019 
Koper is overal om ons heen, maar gewoonlijk zit het verstopt in muren 
of elektrische apparaten. Het speelt ook een cruciale rol in de 
omschakeling naar groene stroom: één windturbine kan tot 5 ton koper 
bevatten. De vraag naar koper neemt dan ook toe, maar tegelijk groeit 
de afvalberg. Met koperslak – een restproduct van de koperindustrie – 
maakte Studio ThusThat onder meer deze stoel. Ze gebruikten 
geopolymerisatie, een techniek die ervoor zorgt dat het eindproduct 80% 
minder CO2 bevat. De designers hopen zo een nieuw leven te geven aan 
koperslak. 
 
Sparkly Black Chair, 2019 | Studio ThusThat | Koperslak geopolymeer, rechtstreeks in 
koperslak gegoten | Met dank aan: Lars Cuyvers van Metallo Belgium en Yiannis 
Pontikes van departement Materiaalkunde van de KU Leuven 
 
5.15 Lucis Aeternae: The Reflection of Eternal Light and a Spotless 

Mirror, 2019 
De titel van dit werk verwijst naar het Latijnse opschrift dat je boven de 
Maagd Maria op het Lam Gods ziet. Dat omschrijft haar als ‘de 
weerkaatsing van eeuwig licht en een smetteloze spiegel’. Het werk zelf 
is geïnspireerd door het licht in het Lam Gods – letterlijk en figuurlijk: één 
heldere lichtbron buiten het beeldkader, die maakt dat de figuren 
scherp zijn afgelijnd. Het werk maakt gebruik van twee elementen – 
lichtbron en spiegel – om te zinspelen op noties van goddelijk licht en 
reflectie. 
 
Lucis Aeternae: The Reflection of Eternal Light and a Spotless Mirror, 2019 | Jordan 
Söderberg | Optisch glas | Gecreëerd voor Kleureyck 
 
5.16 Fringes & Floats (sample), 2019 
Jacquardweefgetouwen worden al meer dan 200 jaar gebruikt om 
stoffen met complexe patronen te weven. Alissa+Nienke en EE Exclusives 
onderzochten of je er ook mee kan weven in 3D. Ze experimenteerden 
met speciale technieken als franjes en flotteringen (‘floats’) en diverse 
vormen van gelaagdheid. Het resultaat was Fringes & Floats: een 
collectie driedimensionale stoffen voor wandbekleding, 
scheidingswanden, akoestische panelen en andere 
interieurtoepassingen. 
 
Fringes & Floats (sample), 2019 | Alissa+Nienke | Polyester | Maker: EE Exclusives 
 
5.17 Vantablack, 2019 
Vantablack is het zwartste zwart dat er bestaat: het slorpt 99,96 procent 
van al het licht op. Met Vantablack worden voorwerpen zo donker dat je 
er geen enkele vorm of textuur meer in herkent: je ziet zelfs niet of ze 
twee- of driedimensionaal zijn. De studio van Anish Kapoor verwierf het 
exclusieve gebruiksrecht op een spraybare Vantablack-verf. Dat lokte  
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verontwaardigde reacties uit bij andere kunstenaars. In deze 
(Engelstalige) podcast gaat Kapoor in op de controverse. 
 
Vantablack, 2019 | Anish Kapoor | The Art Angle Podcast: Anish Kapoor on ‘Radical’ Art, 
China, and the Magic Paint Wars (fragment 12:36 - 20:24) | Bron: Artnet News. Inter-
viewer: Andrew Goldstein. Producers: Tim Schneider, Caroline Goldstein. Editor: Nick 
Long. Met dank aan Annie Wang. 
 
5.18 Hyundai Pavilion, 2018 
Het donkerste gebouw op aarde: zo wordt het paviljoen omschreven dat 
Asif Khan ontwierp voor de Olympische Winterspelen van 2018 in 
Pyeongchang. De Britse architect sprayde de 10 meter hoge constructie 
met Vantablack VBx2 - een spuitbare versie van Vantablack, het 
zwartste pigment dat er bestaat. Op de gebogen buitenwanden zijn 
staven bevestigd die eindigen in een lichtje. Naarmate je dichterbij komt, 
lijkt het gebouw daardoor te veranderen in een nachtelijke 
sterrenhemel. ‘Ik wilde de impressie creëren van een venster dat uitkijkt 
op de ruimte,’ zegt Khan er zelf over. 
 
Hyundai Pavilion, 2018 | Asif Khan | Video: Jun Beum So 
 
5.19 Colour & Computer-Generated Imagery 
CGI of computer-generated imagery is een techniek om visuele 
animaties te creëren met de computer. Het wordt veel gebruikt in films 
en games, maar ook jonge designers werken er graag mee. Met behulp 
van kleuren, texturen, reflectie en transparantie scheppen ze een eigen 
wereld – net als Van Eyck, zou je kunnen zeggen, maar dan digitaal. 
 
Colour & Computer-Generated Imagery | Films in loop 
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