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Zicht vanuit ingang op trap en een gedeelte van de werkvloer,
kantoor Bruls en Co Maastricht.

Vergaderruimte eerste verdieping,
kantoor Bruls en Co Maastricht.

Doorzicht naar werkvloer
begane grond, kantoor Bruls en Co Maastricht.

Zicht vanuit werkvloer, kantoor Bruls en Co Maastricht.
MultiCulti couch, producent: www.m12.nl.
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“Elk ontwerp is
autobiografisch”
M AT H I E U B RU L S ,

ONTWERPER

IN

H A RT

EN

NIEREN.

ALS

G E B O R E N K U N S T E NA A R A LT I J D O P Z O E K NA A R D E V O L G E N D E
V R A AG .

SLAAF

BESTEK.

G RO O T S E

PERFECTIE.
G RO O T S .

VA N Z I J N E I G E N O N RU S T , Z I J N Z U C H T NA A R

VA N

WA R S

S T E D E N B O U W K U N D I G P L A N T O T C U L I NA I R

DINGEN MAAKT HIJ KLEIN, KLEINE DINGEN

VA N A A N DAC H T T R E K K E R I J .

Tekst: Eveline de Bruijn / Foto’s: Bas Quaedvlieg
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Uitbreiding woonboulevard met diverse gebouwen te Heerlen.
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Inrichting Media-café en studioruimte
voor het tv-programma
‘Barend enWitteman’ te Amsterdam.

Mathieu Bruls is creatief directeur van Bruls & Co in Maastricht, een bureau voor architectuur, stedelijk
ontwerp en interieurdesign. Bruls doet het allemaal: “Aan de basis ligt toch telkens een ontwerpproces
ten grondslag”, legt hij uit. “Of je nu een gebouw ontwerpt of een tafel. Het meest sublieme van ontwerpen? Eerst is er niks. Dan ontstaat er een structuur, een basisconceptie. Daarna ga je er een ziel in
brengen. Dat is vaak een diepe worsteling. Een ziel is moeilijk te benoemen, zit tussen de dingen in. Ze
groeit en beweegt mee met een ontwerp. Het is iets wat je moet aanvoelen bij je opdrachtgevers. Het is
een samenspel. Je beweegt je naar de sentimenten van de klant.”

“Een ziel is
moeilijk te
benoemen,
zit tussen de
dingen in. Ze
groeit en beweegt
mee met een
ontwerp”

Verademing
Eén van de leuke dingen vindt Bruls het maken van interieurproducten. Als er geen goed product op de
markt is, ontwerpt hij het. Tafel, bank of wastafel, zijn producten stralen een bepaalde terughoudendheid en ingetogenheid uit. Bruls: “Elk ontwerp is autobiografisch, zegt alles over jezelf. Of het nu gaat
om een parkeergarage of een kapstok. Het ontwerpen van een product is soms een verademing. Je hebt
minder te maken met allerlei partijen die zich ermee bemoeien. Ik hou van echte doeners, mensen die
gemotiveerd en bekwaam zijn. Er is niks leuker dan met elkaar dingen neerzetten waar je blij mee bent.
Schaal of budget maakt daarbij niets uit.”

The best is yet to come
“Mijn grootste inspiratiebron is de natuur. Antropomorfe vormen zorgen voor een natuurlijke behaaglijkheid. De natuur vormt de kern, de rust in het leven en zorgt voor een vanzelfsprekendheid die je pas ziet
als ze er niet is. Ik zie het leven als ‘being at the right place at the right moment’.” Waar is hij het meest
trots op? “Ik ben erg kritisch op mezelf, the best is yet to come. Ik ben wel trots dat ik, eigenlijk wij als
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Winkelcentrum Galleria IX Wiekow te Kielce, Polen.

Jasstok, producent: www.m12.nl.
Achtergrond: kunstwerk Han Raameckers.

Achtergrond: MultiCulti couch,
producent: www.m12.nl.
Voorgrond: kunstwerk Han van de Wetering.

Parkeergarage Putgraaf te Heerlen.

“De natuur vormt de kern, de rust in het leven en zorgt voor
een vanzelfsprekendheid die je pas ziet als ze er niet is”
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Mathieu Bruls

bureau, al jarenlang mijn eigen verhaal neerzet. Niet de hypes kopieer, maar een consistent oeuvre heb
met authentieke diepgang. Het zit ‘m in kleine dingen, in de perfectie, in goed getimede beslissingen.
Vanzelfsprekend, comfortabel en levensverrijkend. Als kunstenaar in hart en nieren ben ik altijd op zoek
naar de volgende vraag, ben slaaf van mijn eigen onrust.”

Blijf bij jezelf
Waar ligt zijn kracht? “Het is de combinatie. Ik ben kunstenaar en ontwerper, maar kan ook organiseren
en structuur aanbrengen. Ik ben ondernemer. Met vakmensen in de bouw kan ik goed overweg, ik ben
per slot van rekening een aannemerszoon. Ik ben erg geïnteresseerd in beeldende kunst en ga graag met
kunstenaars om. Van hun authenticiteit kun je veel leren. Blijf dicht bij jezelf. Maak je niet druk om grote
zaken, kijk naar kleine dingen om je heen. Selecteer de aspecten waar je je in wil verliezen.”

Kunst in huis
De diepe bewondering voor kunst komt niet alleen in zijn werk tot uiting. Een paar keer per jaar organiseert
hij een expositie van een beeldend kunstenaar bij hem thuis. “Te veel beeldende kunst staat tegenwoordig
in een museum. Door het in huis te halen, maak je het toegankelijk. De kunstenaar krijgt de gelegenheid
zijn werk te versnijden met onze huiselijke entourage. Het motto is: Homework provides room to
perform.” Bruls pakt het behoorlijk groots aan en koopt altijd iets. Zijn woning herbergt inmiddels een
indrukwekkende kunstverzameling. Wat vindt zijn gezin van al die kunst? “Het hele huis staat inderdaad
vol, vooral tijdens zo’n open huis. Mijn vriendin is interieurarchitect en gelukkig zelf heel kunstzinnig. Ze
is mijn muze, mijn inspirator.” En dochterlief van negen? “Die heeft onlangs haar eerste eigen kunstwerk
aangekocht”, lacht hij.
Werk, kunst, alles is met elkaar verweven bij Bruls. Hobby’s om er even helemaal uit te zijn, heeft hij niet
echt. “Alles heeft te maken met reflecteren van doen”, zegt hij. “Je maakt iets, reflecteert en gaat naar
het volgende. Waar ik een kick van krijg? Van levensinzicht. Van naar je kind kijken en je afvragen waar
je je druk om maakt. Levensinzicht, levensverrijking, dat wil ik aan mijn ontwerpen toevoegen.”
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