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TECHNOLOGIE

3D-pen
De 3Doodler is een gereedschapje waarmee u in de lucht
kunt tekenen. ‘Lift your imagination off the page!’ juichen de
bedenkers van de wonderpen.
Met een druk op de knop vloeit
ABS-plastic uit de voorkant,
dat daarna stolt in de lucht.
Geen software of computers
nodig. Wel véél fantasie.
www.the3doodler.com (SK)
DESSIN

Wang

Cross-over

ARCHITECTUUR

Poolse
symfonie
Alsof een spelend kind zijn
blokkendoos vol witte, zigzaggende puntdaken in één keer
heeft opgebruikt. Die indruk
wekt de buitenkant van het
nieuwe concertgebouw in de
Poolse stad Szczecin (inderdaad: Stettin). De grillige
structuur is opzet, verklaren
de architecten van Barozzi
Veiga uit Barcelona. ‘Deze sluit
aan bij het gefragmenteerde
stedenbouwkundige en industriële karakter van Polens
grootste havenstad. Door de
geribbelde, transparant glazen
façade schijnt ’s avonds een
mysterieus kunstlicht van
binnen naar buiten. (SK)

CONSTRUCTIE

Cliffhanger
Briljante marketingstunt
van het Australische bureau
Modscape voor Modular
Architecture. Hun spectaculaire Cliff House-concept
ontstond als aardigheidje,
in reactie op vragen om huizen op de meest onherbergzame en extreme locaties
te realiseren. De boodschap:
niets is onmogelijk. Dus
bedachten de Australiërs
een huis dat zich aan een
zeeklif vastgrijpt, zoals een
zeepok aan de romp van
een boot. Living on the edge
werd nog nooit zo letterlijk
verbeeld. Alleen nog even
een aannemer regelen.
www.modscape.com.au (GW)

In deze verwarrende tijden
groeit het onbegrip tussen
westerse en islamitische
cultuur. Dus danken wij
God/Allah op onze blote
knieën voor een project als
The Ruby Tree. De Britse
Bethan Gray sloeg de handen
ineen met ‘Islamic art and
craft revivalist’ Mitchell Abdul
Karim Crites. Samen startten
ze een bedrijf voor meubels en
accessoires dat uit Arabische
bronnen en patronen put.
Alsof de motievenrijkdom van
Duizend-en-een-nacht naar
onze tijd wordt vertaald. Oost
en West combineren het beste
van twee werelden. Zouden
meer mensen moeten doen.
www.therubytreecollection.com
(JM)

Naast anatomische term – zijkant van het gezicht – is een wang een
bouwkundig begrip. Van origine gebruikt om de zijkant van een
houten constructie aan te duiden (trap, dakkapel) gaat het om de
zichtbare zijkant van een groter object (zie pag. 193).

ACCESSOIRES

De fik erin
Stûv staat bekend als fabrikant
van schouwen, houtkachels
en inbouwhaarden. In de serie
accessoires introduceert het
Belgische bedrijf nu de stalen
Mobilobox, bedoeld om
openhaardbenodigdheden
als houtblokken, lucifers en
bijvoorbeeld een barbecuerooster te bewaren. Stoken
maar! www.stuv.com (GW)

AUDIO

Slim geluid
Een stel oud-medewerkers van
Google, Nokia en Apple bundelden hun innovatiekracht.
Samen ontwikkelden ze de
Aether Cone. Koppel de kegelvormige speaker aan uw thuisnetwerk en stream draadloos
uw favoriete muziek. De Cone

onthoudt afspeelgedrag en
leert ervan. Zo zal een steeds
nauwkeuriger afspeellijst
ontstaan. De ronde voorkant
loodst u door de playlist. Een
draai naar rechts en er volgt
een nummer in hetzelfde
genre. Verkrijgbaar in twee
combinaties: zwart met koper
en wit met zilver, ca. € 300.
www.aether.com (JM)
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Hollandse
Leeuw

Geen idee hoe de vlag of het
wapen van Moldavië eruitziet.
Des te opmerkelijker dat ontwerpers van de Moldavische
studio Beauty & the Beast de
moeite namen een nauwkeurige, papieren cutout van ónze
Hollandse Leeuw te maken.
Ze hadden een halfjaar nodig
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om het kunstwerk I will maintain (naar onze wapenspreuk
‘Je mantiendrai/Ik zal handhaven’) te maken. Duizenden
gekleurde papiertjes, zorgvuldig op prikkers bevestigd,
zorgen voor een weergaloos
driedimensionaal effect. Aan
de hand van 16.000 foto’s in
timelapse documenteren de
makers het monnikenwerk
op hun website.
www.beautyandthebeast.eu (JM)

Schijn bedriegt
Op het eerste gezicht zie je
het eigentijdse interieur van
broodjeszaak The Press. Maar
als je beter kijkt, is alles iets
té glad. Het middelpunt is de
vintage Coca-Cola-machine,
die een heerlijk en smakelijk
geheim verbergt. Achter deze
machine bevindt zich namelijk
de ingang van Flask, een mysterieuze ruimte met warme,
gedempte verlichting en
gemompel aan de bar. ‘Omdat
Shanghai al genoeg bars en
lounges heeft, hebben we
besloten de spanning onverwacht op te bouwen,’ verklaart
architect Alberto Caiola.
www.albertocaiola.com (GW)

Travertin

Even sparen

Travertin of travertijn is een kalksteen, gevormd door kalkneerslag uit warmwaterbronnen. Door zijn poreuze structuur is
het materiaal erosiegevoelig en kwetsbaar buiten (zie pag. 92).

Er bestaan betaalbaardere gietertjes. Maar die zijn dan weer niet zo
geraffineerd mooi als de Brass Watering Can (€ 472) van Lee West.
West – een Brit die in Parijs woont – vervaardigt zijn objecten
ambachtelijk in de oude werkplaats waar de familie Auböck ooit de
beroemde Wiener Bronzen bedacht. Planten water geven wordt een
ritueel. www.leewestobjects.com (SK)

GRAFISCH

Hip ABC

De A is van Aviator, de B van
Bowtie. Michael Mahaffey
ontwierp een speciaal alfabet
voor die nieuwe groep medeaardbewoners: hipsters. Mannen met (al dan niet pluizige)
baarden, knotjes, skinny
jeans, stevige brillen en diep
gedecolleteerde T-shirts.
Begonnen als grap, maar inmiddels een handige leidraad
voor aspirant-hipsters. www.
thehipsteralphabet.com (BB)

Het Katern/Nieuws is
geschreven door Bartjan
Bouman (BB), Swan Lian Kwee
(SK), Jack Meijers (JM) en
Gaby Walther (GW).

AUDIO

Lamsoor
MATERIAAL

Gevangen
natuur
Gefascineerd door de Poolse
en Russische landschappen
uit haar jeugd probeerde
Wiktoria Szawiel iets van die
melancholie te vangen in een
serie meubels en objecten.
Wat ons betreft was het werk
van de Poolse een van de

hoogtepunten tijdens de laatste Dutch Design Week. Voor
haar Masters-presentatie aan
de Design Academy goot ze
natuurlijke vezels, gras, hout
en rotan in kunsthars. ‘De
schoonheid schuilt in het
experiment, in het contrast
tussen het natuurlijke en het
kunstmatige. Hopelijk leg
ik zo iets bloot wat anders
verborgen zou blijven.’
www.wiktoriaszawiel.com (JM)

Verkrijgbaar in de kleuren
Blue Carbon, Silver Cloud en
Green Feldspar is de flexibele,
lichtgewicht koptelefoon
BeoPlay H2 bedoeld voor
trendgevoelige luisteraars.
‘Echt, glad lamsvel bedekt uw
oren voor een comfortabele
luisterervaring,’ belooft Bang
& Olufsen. En daar hebben
wij niets tegenin te brengen.
Vanaf € 199.
www.bang-olufsen.com (SK)

FOTOGRAFIE

Hoogvliegers
Om u maar meteen uit de
droom te helpen: het gaat om
fotomontages. De vliegende
huizen van de Franse fotograaf Laurent Chéhère zijn het
resultaat van hartstochtelijk
knip- en plakwerk. Op zijn
zwerftochten door Parijs kan
Chéhère maar geen genoeg
krijgen van de vergeten huizen

en afbraakpanden waar de
meeste voorbijgangers hun
neus voor ophalen. Hij tilt de
verwaarloosde achterkanten
van de architectuur uit de
anonimiteit en photoshopt
ze tot reuzenballonnen van
baksteen en dakpannen.
Een fantastisch eerbetoon
aan een ouderwets Parijs dat
steeds meer wordt verbannen
naar de rand van de stad.
www.laurentchehere.com (JM)

