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Social media
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VERGEET PARIJS! LOS ANGELES 

IS HET NIEUWE MODEMEKKA



14   

WEEKENDUPDATE

Het Wilde Ding, essays over nabĳheid, liefde en dingen, Hilde Bouchez, 

Art Paper Editions, 20 euro. Ook in het Engels.

Maarten Van Severen & Co, vanaf 19 mei in vernieuwde opstelling in 

Design museum Gent (permanent). designmuseumgent.be

DESIGN

Wat maakt dat het ene object meer aura

heeft dan het andere, meer glans, meer

passie, meer ‘mystieke allure’? Hilde Bou-

chez, deed voor KASK, School of Arts drie

jaar lang onderzoek naar de design-intrin-

sieke kwaliteit los van de functie, de vorm,

het concept en trends. De resultaten bun-

delde ze in het boek Het Wilde Ding. 

Dat diende op zijn beurt als leidraad voor

de samenstelling van de expo Maarten Van

Severen & Co in Design museum Gent.

Zijn meubels, maar ook zijn verzameling

bestekken, foto’s en souvenirs worden nu

door curatoren Marij De Brabandere en

Hilde Bouchez gecombineerd met een

reeks hedendaagse of antieke, anonieme

of gesigneerde wilde voorwerpen. LC

SELECTIE VAN
CURATOR HILDE
BOUCHEZ

Wilde dingen zorgen

voor schoonheid en

vreugde in het alle-

daagse. Hilde Bouchez

geeft tekst en uitleg bij

haar favoriete objecten

van de expo.

1.  “Tijdens de laatste

maanden van zijn leven,

toonde Maarten Van

Severen in de galerie

van Johan De Coker

foto’s die hij genomen

had tijdens zijn reizen, of

gewoon van momenten

bij hem thuis. Voor ons

tonen ze de wilde blik

die hij op het leven had.”

2.  “‘Equilibrium Stool’

van Guglielmo Poletti.

Deze jonge ontwerper

studeerde af aan de

Design Academy

Eindhoven en werd in

de leerstoel Maarten

Van Severen door

Ronan Bouroullec

uitgedaagd om vanuit

materiaal te ontwerpen.

Een jaar later leidde dat

tot dit krukje, dat te

zien was bij Rossanna

Orlandi tijdens het

Salone del Mobile.”

Wilde
dingen
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5. “Tapio Wirkkalla is

een van de ontwerpers

die zich altijd op de

natuur baseerde. De

‘Ultima Thule’-collectie

ontstond in 1968 en is

gebaseerd op smeltend

ijs in Lapland. De

collectie is nog altijd te

koop bij Iittala, maar dit

exemplaar komt uit de

kringwinkel en kostte 

3 euro.”

4. “Schapenvellen 

van Carine Boxy. Zij

brengt vellen van Ierse,

Schotse, Engelse

schapen samen in één

tapijt, met uiteraard

verschillende hoogtes

en diktes. Het lijkt te

leven. Als dit in de

kamer ligt, lijkt het of 

je niet alleen bent.”

3.  “Foto van Cedric Arnold, van traditionele

Yantra-tatoeages in Zuidoost-Azië. In zijn

foto’s zit je letterlijk op het vel van de

getatoeëerde.”

6 Spiegeltje ‘Vulva

Versa’. “Het werk van

Michèle Degen

benadrukt het

ongemak dat er nog

altijd bestaat ten

aanzien van het

vrouwelijk lichaam. 

De meeste vrouwen

kennen hun eigen

lichaam niet. Degen

7. “Met de hand

beschilderd ‘Shelve’’-

muurrekje van Anne

Holtrop voor Maniera.

Het refereert aan de

binnenkant van dingen,

in dit geval van

gesteenten. Geen

echte stenen, maar

geschilderde trompe-

l’oeils. Voor mij

vertegenwoordigen ze

de pogingen van

kunstenaars om de

intensiteit, de

schoonheid en het

onbereikbare van de

natuur te vertalen. Hier

omgezet in iets

bruikbaars: een

schrijftafel of een

legplank.”

ontwierp een speciaal

handspiegeltje om naar

je eigen vagina te

kunnen kijken. Voor mij

staat dit symbool voor

een wereld die gebrek

heeft aan nabijheid,

aanraking en letterlijke

belichaming.”
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