
1.
Concept
Void is een samenwerking tussen twee 
neven Pieter Bedaux en Th ijs Bedaux. De 
een is architect, de ander is meubelmaker. 
Samen wilden zij een stoel ontwerpen die 
maakbaarheid combineert met elegantie. 
Een low-tech stoel die betaalbaar is en een 
ambachtelijke maar eigentijdse uitstraling 
heeft . Void is een onderzoek naar de relaties 
en overgangen tussen lijn, vlak en ruimte, een 
onderzoek naar massa en leegte. 

Void moest een neutrale stoel zijn, geschikt 
voor meerdere functies en meerdere 
omgevingen.

Void(wood) is fi rst and foremost an 
experiment in tectonics. Its architectural 
composition of planes communicates both a 
concern for comfort as well as strength, and 
of course ultimately beauty. Th e chair tries 
to reconcile these tectonic gestures within its 
overall sculptural geometry. 



2.
Ontwerp
De keuze voor het materiaal viel op 
multiplex; een betaalbaar en eerlijk 
plaatmateriaal dat verschillende vormen 
aan kan nemen. De verfi jning zit hem in het 
detail. Door de verschillende vlakken van 
de stoel ‘koud’ op elkaar te laten aansluiten, 
ontstaan messcherpe lijnen waar de vlakken 
elkaar raken, als gevouwen papier. De stoel 
is tegelijkertijd begrijpelijk als constructie en 
vervreemdend als verschijning. 

Plywood is the material of choice. Wood is 
already a material with a certain play or slack; 
it moves. It is pliable to meet demands of both 
comfort and ideality. Th e material has an 
evolution; a progression from linear element 
to plane to fi nally object by the hand of the 
designer. Th ese diff erent states are shuffl  ed 
and multiplied within the design. Alternating 
between 2D and 3D design techniques the 
bodywork of the chair is simultaneously 
molded as a mass and wrapped in cut-out 
planes to become a self-sustaining load-bearing 
wooden shell. 

Shift ing your viewpoint of the chair, its actual 
nature is alternately revealed and obscured.  
Sometimes demarcated with fi nite lines, 
sometimes curving and bending, it suggests 
a tension between void and mass, between 
emptiness and presence. 



3.
Proces en realisatie
Void is snel en makkelijk te vervaardigen. 
De stoel bestaat uit vijf onderdelen die zijn 
gefreesd en worden samengesteld met een 
pen-en-gatverbinding. Het zitvlak wordt 
gebogen en gelijmd. 

Met deze elementen wordt onderzocht hoe 
een perfecte zitting gemaakt kan worden om 
uiteindelijk de goede balans te vinden tussen 
comfort, schoonheid en prijs.

Pieter en de studio van Th ijs, KOWBedaux, 
werken momenteel aan een Void-familie; een 
bijpassende tafel, bank en krukje vervaardigd 
volgens hetzelfde principe.   

Where the instantly recognizable shape 
activates collective memory, the diff erent 
strokes of character also allow for divergence 
from this notion of unity or singularity. Th e 
pliability of the material meets that of the 
designer. Th e chair in the end expresses the 
happy process of trying to fi nd that playful 
mix. It is a multiplicity in plywood.  


