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concept

De verandering van onze samenleving
en daarmee het (de) gebruik(en), vraagt
steeds weer om nieuwe ontwerpen. De
vraag is ondertussen echter relevant wat
hiervan de toegevoegde waarde is, meer
dan het voldoen aan een commercieel
verwachtingspatroon? Het erbij willen
horen is blijkbaar een ongelofelijk
krachtig fenomeen dat leidt tot een
bizarre overproductie aan meubels en
trends die amper de dag van morgen
overleven.
Kijken wij vervolgens naar de noodzaak
tot verduurzamen (wij hebben de aarde
voor dit jaar nota bene in juli weer op
gesoupeerd) dan is het noodzakelijk om
over te gaan op nieuwe scenario’s die
gebaseerd zijn op effectief en efficiënt
ontwerpen. Scenario’s die uitgaan van het
beperken van productie en minimaliseren
van materiaalgebruik waarbij rekening
gehouden wordt met de te verwachten
levensduur en de aard en intensiteit van
het gebruik. Laten wij het optimalisme
noemen. Hierbij gaat de discussie niet
meer over mooi en lelijk. Het gaat eerder
om de vraag of een ontwerp wel of niet
relevant is en in hoeverre de betekenis
ervan garant staat voor een toegevoegde
waarde. Vorm, detail en materiaalgebruik
zijn hierbij nog steeds van groot belang
omdat zij met elkaar een integraal verhaal
vertellen. De vorm is echter niet het doel,
maar het resultaat dat voort komt uit het
ontwerptraject.

Binnen dit kader hebben wij de stoel
nader onder de loep genomen om te
bezien in hoeverre wij daadwerkelijk
kunnen optimaliseren en of een
ontwerp kunnen benaderen vanuit een
andere strategie.
De stoel is wellicht ontstaan vanuit de
wens om zich te verheffen boven het
maaiveld. Mogelijk in eerste instantie
om daarmee een bijzondere status te
beklemtonen en in tweede instantie
vanwege het gebruik, uiteindelijk wellicht
gestuurd vanuit het verlangen naar
comfort. Het is nu eenmaal makkelijker
opstaan als je hoger zit en het zit
comfortabeler in een stoel dan op de
grond.
In eerste instantie hebben wij ons
afgevraagd voor wie een ontwerp
gemaakt moet worden. Zo zijn wij
terrecht gekomen bij de psychologische
archetypen van C.G. Jung. Ieder type
hebben wij vervolgens voorzien van
een eigen archetypisch frame. Daarmee
ontstaat een basis voor iedereen, passend
bij iedere gelegenheid. De frames zijn
vervaardigd van rvs waardoor ze een
zeer lange levensduur kennen en steeds
opnieuw gebruikt kunnen worden zonder
dat ze verouderen.
In tweede instantie zijn wij gaan
nadenken over de bekleding. Deze zou
aangepast moeten kunnen worden aan de
context, variërend van formeel zakelijk
tot informeel huiselijk, echter op een
wijze dat deze steeds opnieuw beruikt kan
worden. Op termijn zou op die wijze een
ruilhandel kunnen ontstaan of zouden
mensen er meerdere bekledingen op na
kunnen houden.
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In het getoonde ontwerp hebben wij
gezocht naar een bekleding die uiterst
minimalistisch is en na demontage
volledig hergrbruikt kan worden door
middel van een strook rubber die in
twee richtingen om het frame gespannen
wordt. Het comfort kan indien gewenst
verhoogd worden door een kussen los
tussen de stroken te stoppen. De stroken
worden tot een geheel verbonden met
buisjes en veren, waardoor het rubber
amper wordt aangetast en steeds opnieuw
gebruikt kan worden.

de archetypen volgens C.G. Jung
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ontwerp

I de alleman
Een kruk op vier poten. Simpel maar
doeltreffend. De bekleding wordt in twee
richtingen om het zitvlak gevouwen.

IV de liefhebber
De liefhebber zoekt de nabijheid van iets
of iemand om lief te hebben. Vandaar de
uitvoering als duo-stoel.

II de onschuldige
De onschuldige heeft behoefte aan
een ruggesteun. De kruk wordt aldus
voorzien van een rugleuning.

V de nar
De nar wil vooral plezier en stelt graag
een onderwerp ter discussie. Vandaar het
ontbreken van iedere bekleding.

III de beschermer
De beschermer wil comfort verlenen.
Het ontwerp van een actieve stoel wordt
daarom omgevormd naar een fauteuil.

VI de rebel
De rebel zoekt naar bevrijding. Hij
ontdoet zich van het keurslijf en omarmt
de vrijdragende stoel op twee poten.
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de archetypen van C.G. geïnterpreteerd in de
vorm van twaal stoelontwerpen

VII de avonturier
Hij omarmt de vrijheid en gaat met veel
plezier zijn eigen weg. Hij bepaalt dan
ook zelf hoe hij wil zitten op de bank of
op de stoel.

X de magiër
De magiër verlangt naar macht. Hij zoekt
het hoger op waardoor hij overzicht
verkrijgt over de situatie.

VIII de schepper
De schepper ziet een ontwerp graag in
een ander perspectief, dat leidt naar een
‘verdraaid’ model.

XI de wijze
De wijze weet het altijd beter. Een echte
rugleuning kan hij ontberen daar hij
voortdurend is gefocusd op de boeken.

IX de held
De held is een durfal en zoekt naar
heerschappij. Een gewone stoel is voor
hem niet spannend genoeg. Zonder
context kan hij echter niet gaan zitten.

XII de leider
De leider heeft behoefte aan controle
en stabiliteit. Zijn stoel toont overwicht
zonder opvallend te willen zijn.
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XII de leider - 3D
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maatvoering frame
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XII de leider, prototype
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XII de leider, prototype rugzijde
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II de onschuldige, prototype
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1 afbeelding detail bekleding zitiing
2 afbeelding detail overgang rug naar zitting
3 afbeelding ontwerp I de alleman prototype
4 afbeelding detail bovenzijde rugleuning
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doorsnede met detail reversibele verbinding
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