
Het lijkt toch een prima (en wellicht noodzakelijk) eco-streven om in
het algemeen te minderen; zeg 50% minder. Het ontwerp voor dit
eenvoudige kastje is een onderzoek daarin.

De 4mm Betonplex wordt CNC gezaagd/gefreesd en deze plaat
behoeft amper afwerking. De onderdelen worden efficiënt uit de
plaat gezaagd (weinig afval) en eenvoudig met de hand
geassembleerd. Een kleine buiging in sommige plaatdelen geeft,

waar gewenst, extra stevigheid door het provoceren van
voorspanning. Het scharnier doet denken aan het eerste
kastdeurscharnier dat de mensheid bedacht.

En het lint, waarmee de lijm wordt vervangen, herinnert aan het
nomadenbestaan van onze voorouders en lijkt te willen bevestigen
dat het meubel weer eenvoudig kan worden ge-de-assembleerd en
wellicht in onderdelen zal worden herbruikt.

Basic Box (onderdeel van 50%less)
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Mathieu Bruls architect
custom furniture and what it means

        prototypes
designed by



Forthcoming

In the near future, robots and chips will do all the boring 
standard work that we assume as necessary to survive. We, 
the people, will have all the time for the enjoyable. Like reading 
a thing, perhaps?

Imagine, your household contains such an altarpiece, an object 
of reflection. Is it too much to ask for a thing to provoke 
reasoning? After all, art produces these pieces all the time!

Extract and compile

Anyone who wants to judge contemporary furniture with those 
eyes, may first question the history of Modern furniture design.

For half a century, architects set the standard for furniture 
design, due to the lack of a big scale professional furniture 
industry and specialized furniture designers.

Their pieces were made with simple (building) techniques of 
extraction and assembling. New materials, such as the steel 
pipe and the plywood, were the catalysts for the development of 
a new furniture language.
 
That furniture left space intact and did not attract more attention 
than necessary. It was efficient in manufacture and use. Did an 
evidently “less is more” spirit, already promise a first memorable 
endeavour for sustainability? 

Contrary to what was often claimed, that furniture turned out to 
be more than just a utensil. The “lifestyle” they mediated also 
gave them a lot of symbolic value. A purpose that we still pursue 
with many of our things.

Beat and pour

With advancing mass production, specialized manufacturing 
knowledge grew and the profession of the product designer 
emerged.
Industry started beating and casting, with the expensive mold 
as an intermediate investment, which could only be justified with 
large numbers.

In many respects, mass production now increasingly seems to 
be an exercise in quickly annoying ornament. It thus contributes 
significantly to the depletion of our planet. 
We feel a collective hope for new “eco” raw materials and 
possibly new manufacturing techniques.

It all starts with more conscious consumption.
Hopefully, then we will come to a principle rehabilitation of the 
thing.
The world of abundance will have to prove, on a case-by-case 
basis, that it is needed. 

In the meantime

Large scale, that brought so much prosperity and well-being, 
seems to have gone too far and requires a counterpart, with a 
revaluation of the small scale.

The “architect furniture” is back.
We reuse the moldless techniques of the past. 

With maximum use of contemporary mechanical and digital 
support, we extract and assemble again. However, now we act 
without the commercial necessity of large numbers.
Since by now, we can also laser cut a unique piece, or 3D print 
or C(omputer) N(umerical) C(ontrol) mill it.

Could we conclude that a limited edition can help to find a path 
to reflection? I hope that the prototypes I design can be of any 
help.

Maastricht 2019, Mathieu Bruls architect

Overmorgen

In de nabije toekomst zullen robots en chips al het saaie 
standaardwerk doen, waarvan we aannemen dat het 
noodzakelijk is om te overleven. Wij mensen krijgen alle tijd 
voor het plezierige. Zoals het uitlezen van een ding, allicht?

Stel dat je huisraad zo’n altaarstuk bevat, een object voor 
bezinning. Is het te veel gevraagd om een ding die aanleiding te 
gunnen? Immers de kunsten doen dit toch almaar!

Onttrekken en samenstellen

Wie met die ogen naar het hedendaagse meubel wil kijken, 
bevraagd wellicht eerst de begingeschiedenis van het Moderne 
meubel. 

Vanwege het ontbreken van een grootschalige professionele 

meubelindustrie en gespecialiseerde meubelontwerpers, waren 
het destijds architecten die met hun meubelontwerpen de 
standaard zetten.

Hun stukken werden gemaakt met eenvoudige 
(bouw)technieken, van onttrekken en samenstellen. Nieuwe 
materialen zoals de stalen buis en het multiplex waren de 
katalysatoren voor de ontwikkeling van een nog steeds actuele 
meubeltaal.

In tegenstelling tot wat vaak werd beweerd, bleken die meubels 
meer dan alleen een gebruiksvoorwerp. De “levensstijl” die ze 
wilden bemiddelen, gaf ze veel symbolische waarde. Een 
streven dat we nog steeds met veel van onze dingen beogen.

Dat meubilair liet de ruimte intact en trok niet meer aandacht 
dan nodig. Het was efficiënt in productie en gebruik. Mogen 
we dat  “minder is meer” zien als een eerste gedenkwaardig 
duurzaamheidsstreven?

Slaan en gieten

Met het voortschrijden van de massaproductie groeide 
gespecialiseerde productiekennis en emancipeerde het vak van 
de productontwerper. De industrie begon te slaan en te gieten, 
met de dure mal als een noodzakelijke tusseninvestering, die 
dan alleen te rechtvaardigen was met grote aantallen.

Die massaproductie lijkt echter in toenemende mate een 
oefening in een snel vervelende ornamentiek en draagt 
zodoende wezenlijk bij aan de uitputting van onze planeet. We 
verlangen naar nieuwe “eco” grondstoffen en mogelijk nieuwe 
productietechnieken.
 
Stel dat het begint met bewuster consumeren. Hopelijk komen 
we zodoende tot een principiële rehabilitatie van het ding. 
De wereld van overvloed zal dan per geval moeten bewijzen 
nodig te zijn.

Onderwijl

Schaalvergroting, die zoveel welvaart en welzijn bracht, lijkt te 
zijn doorgeschoten en vereist een tegenhanger, met een 
herwaardering van het kleinschalige.
Het “architectenmeubilair” is terug.

We onttrekken en assembleren opnieuw. En hergebruiken de 
mal-loze technieken uit het verleden. Nu echter met inzet van 
actuele mechanische en digitale ondersteuning. 

Immers we kunnen inmiddels efficiënt een uniek stuk laseren, 
3D printen of C(omputer) N(umerical) C(ontrol) frezen. Lijkt dat 
dan economisch competitief te kunnen, zonder de noodzaak 
van die grote aantallen?

Mogen we veronderstellen dat die kleine oplage kan helpen om 
de weg naar bezinning te vinden? Ik hoop dat de prototypen, 
die ik ontwerp, van enige hulp kunnen zijn.

Maastricht 2019, Mathieu Bruls architect



© Mathieu Bruls architect
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Voor veel van de vroegere minimalistische kunstwerken werden 
eenvoudige industriële halffabricaten gebruikt. Die vaak door 
herhaling of stapeling hun verheffing tot kunstwerk verkregen, 
natuurlijk ook na- en doordat ze via een galerie of een museum 
die titel hadden verworven.

Sommige kunstenaars onderzochten ook de weg terug terwijl 
ze, met de stijlkenmerken van hun kunstwerken, meubels 
gingen maken, zoals kunstenaar / meubelmaker Donald Judd. 

De tafeldelen worden uit ingekleurd plexiglas gelaserd. Daarna 
worden die losse componenten in elkaar geschoven en met een 
paar schroeven verankerd. 

Wordt dit erg banale meubel, (een tafeltje!) mogelijk een 
kunstwerk en heeft dan alles de waarde die wij eraan menen te 
mogen toedichten?

for Donald Judd (part of PlexiWorkshop)

Simple industrial, semi-finished products were used for many 
of the earlier minimalist works of art. They often obtained their 
promotion to a work of art through simple repetition or stacking. 
Of course, also after they acquired that promotion through a 
gallery or a museum presentation.

Some artists also investigated the way back from the arts to the 
household, when they started designing furniture with the style 
characteristics of their artworks. So, did artist / furniture maker 
Donald Judd. The design is a homage to this inspiring artist.

The table parts are laser cut from colored Plexiglass. The 
individual components are then assembled and anchored with a 
few screws.

Will this very banal piece of furniture (a table?) possibly become 
a work of art? In principle, can everything have that exact value 
that we want to attribute to it?
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for Gerrit Rietveld (part of CNC Workshop)

As a kind of embryo, going through all evolutionary steps, this 
chair was born. We learned, that in nature gradually the most 
efficient wins. So, it became an ultimate thin seat of 2mm thick 
Plywood. Cold and by hand (just with the temporary help of wet 
towels) bent over a frame of CNC milled 18mm Plywood. 

A thickening in the connecting points of the frame provide extra 
clamping stress and subsequently a stable construction. The 
seat and its frame are connected by use of custom produced 
wedges or a leather rope. The design has a straightforward 
simplicity; a post-mortem Rietveld? 

Anyway, for most of his career Rietveld did not know how to 3d 
bent the new Plywood material. This knowledge only became 
popular in the Netherlands, towards the end of his life. Finally, 
this genial primitive delivered some experimental designs, with 
3d curved sheet material. 

Nowadays, many of Rietveld’s known designs look simple and 
rather bold. They are usually made of simple materials, using 
simple tools. The revolutionary language of his pieces 
transferred a message of life in painted, but still rather naked, 
simplicity. 

Naked simplicity seems a good starting point to see, if we can 
find new directions from there. Hopefully soon, we can do so 
with the use of upcoming new eco-based materials. 

In the meantime, I am happy with my homage to the curious 
mind that Rietveld was.   
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Als een soort van embryo, die door alle evolutiestappen gaat, 
is deze stoel, al experimenterend, ontstaan. In de natuur wint 
gaandeweg het meest efficiënte. Dus werd het een ultieme 
dunne zitting in 2mm dik Triplex. Koud met de hand (en tijdelijke 
hulp van een natte handdoek) gebogen over een frame uit CNC 
gefreesd 18mm Multiplex. Waar de framedelen in elkaar steken 
zorgt een verdikking in het materiaal voor extra klemspanning.

Het geheel wordt met een aantal maatwerk wiggen 
vastgeklemd of met een koord verknoopt. Een rol 
verpakkingsschuim wordt met 2 linten tegen de rug van de stoel 
gebonden.

Rietveld wist lang niet hoe het nieuwe Multiplex 3d kon worden 
verbogen. Kennis die pas tegen het einde van Rietveld’s leven 
in Nederland voorhanden was en toen nog leidde tot een aantal 
van zijn experimenteren met wel degelijk 3d gebogen 
plaatmateriaal.

Mede daardoor ogen veel van Rietveld’s ontwerpen boers 
en eenvoudig. Meestal zijn ze vervaardigd met gebruik van 
eenvoudig (deels machinaal) gereedschap. Ze droegen echter 
(en wellicht daardoor) de boodschap van een leven in eenvoud 
keihard uit.

Die eenvoud lijkt dan een prima startpunt om te bezien of we 
vanaf daar met het aanstaande nieuw eco-basismateriaal 
nieuwe richtingen kunnen vinden. 

Onderwijl ben ik blij met mijn hommage aan de nieuwsgierige 
geest die Rietveld was.
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PM-Chair (part of RealSoftShop)

The PM Chair is a design that could have been conceived long 
ago. As if tomorrow, artificial intelligence will subtract it from our 
furniture history. 

It seems like completing the arsenal of formal purification that 
Modernism wanted to stand for. It thus becomes a 
materialisation of a Pro Memory.

The chair is equipped with a steel or wooden frame, and 
cushions made of Poly-Urea coating, fabric, leather, etc. 

The basic round shape feels feminine, in contrast to the 
dominant angular and masculine formal language of most 
Modernism. It perhaps winks slightly at the curve of the earlier 
Jugendstil. 

As if opposites are meant to fuse. 

De PM-Chair is zo’n ontwerp dat al lang geleden had kunnen 
zijn bedacht. Het meubel lijkt als het ware met inzet van AI uit 
de meubelgeschiedenis te zijn gedestilleerd. 

Een afronding dan ook van het arsenaal aan vormzuiveringen 
waar het Modernisme toch vooral voor wilde staan. Een 
invulling van een Pro Memory aldus. 

De stoel wordt uitgevoerd met een stalen of houten frame en 
kussens uit Poly-Urea coating, stof, leer, etc. 

De ronde basisvorm heeft iets vrouwelijks en transformeert de 
dominante hoekige en masculiene vormentaal van ons 
Modernisme en knipoogt wellicht een beetje naar de curve van 
de Jugendstil. 

Alsof tegenstellingen bedoeld zijn om te worden overbrugd.
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Terwijl je dineert met Slim & Slender onderga je het genot dat je 
ervaart als een op het oog eenvoudig object van groot nut kan 
zijn. Zoals onze voorouders gevoeld moeten hebben toen ze 
met een steen een noot kraakten.

Voor diegene die meent van efficiëntie te kunnen genieten zal 
het toch duidelijk zijn dat dit bestek wordt gemaakt door 
minimale bewerkingen van een standaard roestvast stalen 
platstrip.  

Eenmaal in de hand voelt het bestek als chirurgisch 
gereedschap. Het brengt een delicate aandacht, en wellicht een 
bewuster eten.

Zoals zo vaak doet dit beetje moraal geen pijn: eet langzaam en 
geniet > blijf slank en gezond.

Slim & Slender

While dining with Slim & Slender, you experience the joy of an 
apparently simple object that proves to be of great practical use. 
As our ancestors must have felt, when they cracked a nut with 
a stone. 

For those who believe they can recognize efficiency, it must be 
clear that this cutlery is made by simple and minimal processing 
of a standard stainless-steel flat strip. 

Once in hand, the cutlery feels like a surgical tool. It brings a 
delicate attention, and perhaps a more conscious eating. 

As so often, a bit of morality does not hurt: eat slowly and enjoy 
> stay slender and healthy. 
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Grand Chair (part of RealSoftShop)

The universal relax chair. The GrandChair seems to be a hip 
version of the comfortable, traditional “grandma armchair”. 

The chair looks inviting; rightly so. This object provides optimum 
comfort in all seating and hanging positions. 

It also seems unprecedented how 2 simple 2D cut-outs, once 
pushed together, can create such an exhaustively beautiful and 
useful 3D volume.

De universele relaxstoel. De GrandChair lijkt een hippe 
uitvoering van de comfortabele, traditionele “oma”-fauteuil. 

De stoel ziet er uitnodigend uit; en terecht. In alle zit- en 
hangposities geeft dit ding optimaal comfort. 

Ongekend ook hoe 2 eenvoudige 2d uitsneden, eenmaal in 
elkaar geschoven, zo een uitputtend mooie en bruikbare 3d 
vorm kunnen doen ontstaan.
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T1

Obviously, this design seems to respond to the desire of 
providing maximum practical use, while using as little 
construction material as possible. The frame is produced by 
primitive bending and welding of a flat steel strip. 

In the meantime, the table can be enjoyed as a gesture of 
simplicity and elegance. When I evaluated the first prototype, I 
recognized the similarity with the furniture that Mies van Rohe 
has designed. However, my sensual curved line enriches the 
known idiom of his table designs.

Some would read an abstract drawing of a fish in the geometry 
of the frame and would want to recognize a reference to a 
dining table. Others may see an abstract connotation of 
“L’Origin du Monde”, which brings the curve home.

Natuurlijk lijkt dit meubel gehoor te geven aan het verlangen 
om met verbruik van zo min mogelijk materiaal een maximaal 
gebruik mogelijk te maken. En dit dan ook nog enkel met 
eenvoudig buigen en lassen van een platstrip. De tafel laat zich 
onderwijl lezen als een gebaar van eenvoud en elegantie.

Pas toen ik het eerste proefexemplaar bekeek zag ik de 
overeenkomst met de meubels die Mies van Rohe had 
ontworpen. De sensuele gebogen lijn verrijkt nu echter het 
gekende idioom van zijn tafelontwerpen. 

Een enkeling leest in de geometrie van het frame een 
tekening van een vis en zal een referentie aan een eettafel 
willen begrijpen. Anderen zullen misschien een abstracte 
tekening van “L’Origin du Monde” zien, waarmee deze curve 
thuiskomt.

14
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50% less Series

It seems like a good (and perhaps necessary) eco-target to 
reduce overall; say 50% less. The design for this simple box 
cabinet is an attempt to do so. 

The 4mm Plywood is CNC milled and this material hardly 
needs finishing. The parts are efficiently cut from the plate (little 
waste) and easily assembled by hand. A small bend in some 
plate parts gives, where desired, extra strength by provoking 
pre-stress. The “primitive” hinge seems reminiscent of the first 
cabinet door hinge that humanity came up with. 

The ribbon, that replaces the glue, reminds us of the nomadic 
existence of our ancestors. It is obvious that the furniture can 
easily be disassembled again and possibly reused in parts 
afterwards. 

Above all, the design seems an exercise in, and an ode to 
improvisation.  After all, this is the most important activity that 
provokes civilizations. 

Het lijkt toch een prima (en wellicht noodzakelijk) eco-streven 
om in het algemeen te minderen; zeg 50% minder. Het ontwerp 
voor dit eenvoudige kastje is een poging daartoe.

De 4mm Betonplex wordt CNC gefreesd en deze plaat behoeft 
amper afwerking. De onderdelen worden efficiënt over de plaat 
verdeeld (weinig afval) en eenvoudig met de hand 
geassembleerd. 

Een kleine buiging in sommige plaatdelen geeft, waar gewenst, 
extra stevigheid door het provoceren van voorspanning. Het 
“primitieve” scharnier doet denken aan het eerste 
kastdeurscharnier dat de mensheid bedacht. 

Het lint, waarmee de lijm wordt vervangen, herinnert aan het 
nomadenbestaan van onze voorouders en lijkt te willen 
bevestigen dat het meubel weer eenvoudig kan worden 
ge-de-assembleert. En wellicht worden onderdelen daarna 
hergebruikt.

Het meubel lijkt bovenal ook een ode aan improvisatie; immers 
de belangrijkste activiteit die al onze beschavingen voortstuwt.
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Heritage Series

I wanted to design this tableware, because I thought that by 
doing so, it could bring me closer to the legacy of the Maastricht 
porcelain industry. On the go, I understood that this requires a 
great deal of professional knowledge. The production of what 
appears to be a “simple” design requires intensive collaboration 
with a professional. I my case, I found that expertise with Jo 
Schoenmakers / Vormstof. 

I designed pieces with a recalcitrant hole in the middle.

Anyone, who is allowed to live in our contemporary Western 
civilization, enjoys an unprecedented privilege. After all, we 
(almost) all share the luxury of not having an exhausting, 
everyday task in the nervous gathering of sufficient food. 
The tableware, that I designed, commemorates this luxury, with 
that hole in the middle of each plate and bowl.

In addition, the hole requires our attention while picking or 
stirring, whereas we are used to do so with a thoughtless 
routine.

We commemorate that tasting takes time.

18

Ik wilde dit servies ontwerpen omdat ik dichter bij de erfenis van 
de Maastrichtse porselein-industrie wilde geraken. Al doende 
begreep ik dat dit veel vakkennis vergt. Het vervaardigen van 
hetgeen een “eenvoudig” ontwerp lijkt, vraagt een intensieve 
samenwerking met een vakman. Ik vond die vakkennis bij Jo 
Schoenmakers / Vormstof. 
Ik ontwierp een servies met een recalcitrant gat in het midden.

Het behoeft geen betoog dat ieder die mag leven in onze 
hedendaagse westerse beschaving een ongekend privilege 
geniet. Wij (bijna) allen kennen de luxe om niet dagelijks een 
uitputtende taak te hebben in het nerveus verzamelen van 
voldoende voedsel. 
Het servies dat ik ontwierp herdenkt die luxe, met dat gat in het 
midden van elk bord en kom.

Daarnaast vraagt het gat onze aandacht bij het scheppen en 
roeren, terwijl we er toch aan gewend zijn dit met een 
onnadenkende routine te doen. 

We herdenken dat proeven tijd vergt.



Propeller table

I wanted to develop a table for a theater foyer, that efficiently 
offered much useable surface and still claimed a small amount 
of room space. The geometry of the propeller seemed an 
appropriate form for this.

An excellent opportunity also to test what is needed to 
manufacture such a piece of furniture with 3d printing of 
recycled fridge plastic as a raw material. A technique that 
furniture designer / artist Dirk van der Kooij recently developed 
out of nowhere, and that I was luckily allowed to use in 
collaboration with him.

Ik wilde voor een theaterfoyer een tafel ontwikkelen die efficiënt 
voldoende afzetgelegenheid bood en toch een gering 
ruimtebeslag zou opeisen. De geometrie van de propeller leek 
daartoe een gepaste vorm.

Een uitgelezen kans ook om te testen wat nodig is om een 
dergelijk meubel te vervaardigen met 3d printwerk en recycle 
koelkastplastic als grondstof. Een techniek die meubelmaker / 
kunstenaar Dirk van der Kooij onlangs uit het niets bedacht en 
die ik samen met hem heb mogen toepassen. 

19
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EndlessCouch (part of RealSoftShop)

Like a story that has no end, the EndlessCouch will continue 
until beyond the horizon. Like a chameleon, its colours change 
as desired. 

The sofa parts can be combined with the Outside- and 
InsideCurvedEndlessCouch parts, so that the sofa can lie in the 
room like a curled snake. 

Multi-purpose: at home, in the office, in the garden, the museum 
or in Barcelona’s Parc Güell.

22

Als een verhaal dat geen einde kent, is de EndlessCoach 
schakelbaar, voorbij de horizon. Als een kameleon worden de 
kleuren naar wens gewisseld. 

De bankdelen zijn te combineren met de Outside- en 
InsideCurvedEndlessCouch-delen, waardoor de bank als een 
gekrulde slang in de ruimte ligt. 

Multi-inzetbaar: thuis, op kantoor, in de tuin, in het museum of in 
Parc Güell in Barcelona.
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We genieten dagelijks onoplettend van vele fantastische 
uitvindingen, zoals een broekzak, tape, een tas of…. een 
tafeltje.

Ik wilde deze fantastische levensondersteuner eren met een 
ontwerp van een serie tafels, die ogen alsof een kind (of 
kunstenaar Paul Klee) ze getekend heeft: Een vlak en, haaks 
erop vanuit de 4 hoeken, een lijn.

Maar zoals zo vaak; eenvoud in vorm vergt het uiterste in 
detaillering en uitvoering. Door het vinden van de juiste 
verhouding, tussen de kleinste materiaalmaten en het raakvlak 
ter plaatse van de lasknoop (tussen blad en poot), ogen de 
tafels slank, maar zijn ze toch uiterst stevig. 

Ik meende de datum van productie eruit te moeten laseren 
(overigens als een hommage aan kunstenaar On Kawara), 
zodat het blad zijn dikte en materialiteit nadrukkelijker 
prijsgeeft. Natuurlijk werd hiervoor een archaïsch ogend 
lettertype ontworpen.

Ik fantaseerde ook dat bij een toekomstige opgraving, wellicht 
een aantal beschavingen verder wanneer wij mensen alweer 
ruimschoots stof zullen zijn, dit onnozele gebruiksvoorwerp 
met de nodige eeuwigheidswaarde archeologische vragen zal 
oproepen.
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Base Series

Every day, we enjoy many fantastic inventions, such as a 
pocket, tape, a bag or…. a side table.

I wanted to honor this fantastic life supporter with a design that 
looks like if a child (or artist Paul Klee) has drawn it: A plane and 
a line, perpendicular from each corner.

But as so often; simplicity in form demands the utmost in 
detailing. By finding the right ratio between the smallest material 
sizes and the interface of the weld node (between blade and 
leg), the slim-looking tables are nevertheless extremely sturdy.

I meant to laser cut the date of production in the blade (as a 
tribute to artist On Kawara, by the way), so that the table top 
emphatically reveals its thickness and materiality. An 
archaic-looking letter font was designed for this.

I also fantasized that in a future excavation, many civilizations 
from now, when we people will be dust, this banal utensil with 
proven eternity value will cause archaeological questions.
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Het heeft weinig twijfel dat de ontwikkeling van hoogwaardiger 
en zelfs buigbaar Multiplex de ontwikkeling van het Moderne 
meubel in belangrijke mate mede heeft mogelijk gemaakt. 

In een éénpersoons CNC-Workshop heb ik willen verkennen 
hoe CNC freestechniek, in combinatie met  lijm- en schroefloze 
assemblage, nieuwe meubels kan doen ontstaan. 

In dit geval worden de losse delen vastgehouden door een 
regulier bagagelint met sluiting. En natuurlijk ontstaat formele 
spanning doordat de 2d plaatvlakken, zowel boven als 
beneden, een gelijkbenige driepoot willen formeren.

De CNC-Workshop is ook een diepteonderzoek dat me, als 
bijvangst, dichter brengt bij de afgod-ontwerpers van weleer. 
Soms wordt het zodoende dan ook een taalonderzoek. 

Plots ontstaat verwondering over de diversiteit in 
zeggingskracht van de contourlijn sec. Zoals bij deze hommage 
aan Isamu Noguchi. Een ontwerper wiens Japans doordrenkte 
vormentaal in belangrijke mate een mysterie blijft voor mijn 
Westers oog-verstand.
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for Isamu Noguchi (part of CNC Workshop)

There is little doubt that the development of higher-quality and 
even bendable Plywood fuelled the development of Modern 
furniture to a large extent. 

In a single-person CNC Workshop I wanted to explore how 
CNC milling technology, in combination with glueless and 
screwless assembly, can create new furniture.

In this case the loose parts are held by a regular luggage ribbon 
with closure. Formal tension arises because the 2d plates, both 
above and below, want to form an isosceles tripod. 

The CNC Workshop is also an in-depth investigation that brings 
me closer to some icon designers of yore. All of a sudden, it 
subsequently becomes a study of design languages. 

Wonder arises about the diversity in expression of the contour 
line, such as in this homage to Isamu Noguchi. A designer, 
whose Japanese-soaked formal language, remains a mystery to 
my Western eye-mind.
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RockingChair (part of RealSoftShop)

The relax chair. Just being busy looking at nothing, and wanting 
to hear the silence between the background noise. The upper 
room is gently swayed to quiet places. The swing follows the 
cadence of your heart.

An exercise for the creator, also in making a beautiful monolithic 
form. Just like Brancusi, every sculptor dream of it, but also 
knows how difficult that is.
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De ontspanstoel. Gewoon bezig zijn met naar niets te kijken, en 
tussen de achtergrondruis de stilte willen horen. Zacht 
wiegend wordt de bovenkamer naar rustige oorden gevoerd. 
Het geschommel volgt de cadans van je hart.

Voor de bedenker een exercitie ook in het maken van een mooi 
gevormde monoliet. Net als Brancusi droomt elke beeldhouwer 
hiervan; maar weet ook hoe moeilijk dat is.
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LyingVase (part of PlexiWorkshop)

A number of times, I was allowed to design a burial monument. 
I thought that a vase was not allowed to display a perky 
standing bouquet for that occasion. After all, that joyful 
innocence seemed inappropriate, even a lie. I designed a lying 
vase.

And be honest; by picking it, we kill the flower at its natural 
peak. That is why, I designed a lying vase for daily use.

Later, I came up with an anecdote about 11th-century Japanese 
ruler, who forbid his people to take more than strictly necessary. 
After initial anger, people saw, to their great joy, what they had 
not seen before.

Een aantal keren mocht ik een grafmonument ontwerpen. 
Ik vond dat een vaas voor die gelegenheid geen parmantig 
staand, pronkboeket mocht tonen; immers die vreugdevolle 
onschuld leek ongepast, een leugen zelfs. 
Ik ontwierp een liggende vaas.

En wees nou eerlijk; door haar te plukken, vermoorden we de 
bloem op haar natuurlijke hoogtepunt. Daarom ontwierp ik een 
liggende vaas voor dagelijks gebruik.

Later bedacht ik een anekdote over een 11e - eeuwse Japanse 
heerser, die zijn onderdanen verbood om meer te nemen dan 
strikt noodzakelijk. Na aanvankelijke woede, zagen zijn 
onderdanen tot hun grote vreugde, wat ze nog niet eerder had-
den mogen zien.
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PlusMinusChair (part of RealSoftShop)

The last decade, industry has improved the quality of Poly-Urea 
coating of furniture foam. I therefore wanted to design an atlas 
of furniture, a RealSoftShop, produced with this manufacturing 
process. 

Due to a self-imposed limitation, I wanted to saw the foam parts 
in 2d and not mill them in 3d (= cost-increasing / 
energy-wasting). 

The PlusMinusChair clearly demonstrates, how loose 2D parts 
are pushed together like a puzzle. With this fantastic and 
comfortable chair as a result.

Sinds ca. 15 jaar wordt er geëxperimenteerd met het coaten 
van meubelschuim met spuitwerk in Poly-Urea. De kwaliteit van 
deze coating wordt almaar beter. Met de meubelserie onder de 
naam RealSoftShop wilde ik daarom nu een atlas van meubels 
ontwerpen, die worden uitgevoerd met dit maakprocedé. 

Door een zelfopgelegde beperking wilde ik het schuim 2d zagen 
en niet 3d laseren ( = kostenverhogend / energieverslindend). 

De PlusMinusChair toont overduidelijk hoe losse 2d 
onderdelen, als een puzzel, in elkaar worden geschoven. Met 
deze fantastische en comfortabel stoel als resultaat.
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Chinese table (part of PlexiWorkshop)

Plexiglass would one day bring a better world, but is now 
suspected of environmental contamination. Thé material to 
design a furniture series that carries style characteristics from 
the Chinese furniture language, I fantasized.

In general, we do not really know how to understand China. By 
the way, just as little as we seem to know how to model our own 
Western civilization. 

The parts, of the tables in this series, are laser cut from a 3mm 
mirror plate and visibly connected with wedges.

The fact that all surface is a mirror, could illustrate the confusion 
/ ignorance in our debates.

Therefore, to be on the safe side: those who reflect find a 
culprit; better starts with yourself. 
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Plexiglas zou ooit een betere wereld brengen, maar wordt 
inmiddels verdacht van milieubesmetting. Het materiaal dus om 
een meubelserie te ontwerpen die stijlkenmerken draagt uit de 
Chinese meubeltaal. 

Immers we weten niet echt wat we met China aan moeten. Net 
zo min overigens, als met onze eigen Westerse beschaving. 
We weten in het algemeen niet echt, hoe het hoort.

De onderdelen, van de tafels uit deze serie, worden uit een 
3mm spiegelplaat gelaserd en met, idem als maatwerk 
gelaserde, wiggen stijf verbonden. 

Dat de plaat spiegelt lijkt maar al te logisch gezien de 
verwarring / onwetendheid waarmee we onze debatten voeren. 

En daarom voor alle zekerheid: Wie zich spiegelt vindt een 
dader; beter begint in elk geval bij jezelf.
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ReadingChair (part of RealSoftShop)

Once it was very common to read from a book! While reading a 
(physical) book seems to become an anachronism, we meet the 
ReadingChair. Reading a book has never been easier.

Nice and comfortable, half down, a bit shielded in your own 
world, with your book exactly at the right distance and on eye 
level. Although the book is (too) heavy and unmanageably 
large. 

This furniture compensates for the lack of ergonomic comfort 
that many books unfortunately suffer from.
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Ooit was het heel gewoon; lezen uit een boek! Nu dit lezen van 
een (fysiek) boek steeds meer op een anachronisme gaat lijken, 
is er eindelijk de ReadingChair. Lezen van een boek was nog 
nooit zo makkelijk. 

Lekker comfortabel half onderuit, een beetje afgeschermd in 
je eigen wereld, met je boek precies op de juiste afstand en 
ooghoogte. En ook als het boek (te) zwaar en onhandelbaar 
groot is. 

Het meubel compenseert en passant zodoende het gebrek aan 
ergonomische comfort, waar erg veel boeken helaas onder 
lijden.
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