Hij werd vorig jaar in Miami uitgeroepen tot Designer of the year. De
jongste telg van het collectief Droog Design, dat werkt vanuit een idee in
plaats van de functie van een ontwerp. Maarten Baas pakt ingesleten
ontwerppatronen hard aan, maar ook met humor. Een profiel.
Jhim Lamoree

Maarten Baas
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Een ontwerper die
niet wil deugen

O

ntwerpen op het snijvlak van kunst,
kitsch en gebruiksvoorwerp is de orde
van vandaag. Het begrip camp is dan
niet ver weg: slechte smaak kan ook van goede
smaak getuigen. Design art is de benaming van
dergelijke ontwerpen, mede omdat ze vaak in
een beperkte oplage worden gemaakt. Vooral
Nederlandse ontwerpers blinken erin uit.
Opvallend vaak zijn die afgestudeerd aan de
Design Academy en vertellen ze met hun
ontwerpen graag sprookjes. Denk aan de
verstoorde verhoudingen in veel ontwerpen van
Marcel Wanders of aan het enorme paard van
Front Design met een lampenkap op zijn hoofd.
Dergelijke over the top-ontwerpen zouden ook
kunnen voorkomen in de wondere wereld
achter de spiegel waar Alice ons rondleidde.

D

e jongste telg van die generatie is
Maarten Baas (31). Een ontwerper die
niet wil deugen: hij wil naar eigen
zeggen niet ontwerpen zoals het hoort. Baas
vertelt een verhaal, en hij levert vaak hilarisch
commentaar op de samenleving. Maar hij voegt
nog een laag toe. Hij ondergraaft ingesleten
ontwerppatronen en laat daarmee zijn ontwerpen ook over ontwerpen gaan, zoals een goed
schilderij ook over schilderen gaat. Met de
houding ‘wie wil zijn, wil anders zijn’ treedt hij
in de voetsporen van de grote modernistische
ontwerpers, die de designclichés van hun tijd
naar de vuilstort brachten. Maar anders dan de
helden van weleer, die de vorm vooral reduceerden tot zijn functionele essentie, bouwt
Baas juist op. Hij is gewoon de slimste van de
klas.
Geen wonder dat hij op de academie in
Eindhoven moeilijk zijn draai kon vinden. Van
de opdrachten die de docenten hem gaven, zag
hij de zin zelden in. Baas koos voor een
eigenwijze weg, en die leverde hem vorig jaar
de prestigieuze prijs Designer of the year op.
Daarmee trad hij in de voetsporen van illustere
voorgangers als de Iraans-Engelse architecte
Zaha Hadid en de Braziliaanse ontwerpers en
broers Fernando en Humberto Campana. De
jury prees de ‘radicaal nieuwe ideeën’ van
Maarten Baas, die ‘in een opvallend korte
periode de richting van het hedendaags design
heeft veranderd’.
Dat is een even groot als terecht compliment.
Want ongebruikelijk en extreem is de ontwerppraktijk van Baas zeker te noemen. Een mooi
voorbeeld daarvan is de manier waarop hij de
Favelastoel, een klassieker uit het oeuvre van
de broers Campana, onder handen heeft
genomen. Een paar jaar voordat Piet Hein Eek
in Nederland sloophout voor zijn ontwerpen

Maarten Baas / Sculpt, 2007
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B

rad Pitt moet die sensatie ook hebben
beleefd; hij bestelde bij Baas in elk geval
een witgeschilderde variant van een
Clay-tafel. Ook het praatprogramma Zomergasten vroeg Baas de geboetseerde stoelen en tafel
te leveren. Zulke stoelen en tafels zijn niet
alleen om te gebruiken, ze zijn ook sculpturen
die een verhaal vertellen en een bepaalde
atmosfeer oproepen. Ze laten ons de boze
buitenwereld even vergeten om ons in contact
te brengen met onschuld en verwondering.
De serie Sculpt, ontstaan in 2007, heeft een
soortgelijk effect. De vormen en volumes zijn
weliswaar robuuster, monumentaler en
perfecter afgewerkt dan die van Clay, maar ze
slaan zichzelf net als alle andere ontwerpen
van Baas niet op de borst. De voorwerpen van
Sculpt zijn wel vergeleken met die uit de
tekenserie The Flintstones uit de jaren zestig
van de vorige eeuw. Hoe dan ook relativeren ze
zichzelf en zijn daardoor aangenamer; net
mensen.
Baas liet voor Sculpt zijn schetsjes van kasten,
tafels, stoelen, fauteuils en bureaus opblazen

D

at is een verbijsterend en tegelijk
verrassend verhaal. De kinderen die in
het museum met de ontwerpen van
Baas worden geconfronteerd, hebben er zo te
zien meteen een klik mee. Ze raken er opgewonden van en zijn er niet bij weg te branden. Geen
wonder, want je zou ze speels, kinderlijk,
onschuldig en toegankelijk kunnen noemen.
Niet zonder reden staan in de boekenkast van
de tot studio verbouwde boerderij van Baas ten
noorden van Den Bosch de kinderboeken van
Roald Dahl en Annie M.G. Schmidt onder
handbereik.
In de twee series die na Smoke zijn ontstaan,
Clay in 2006 en Sculpt in 2007, maakt Baas het
verhaal dat hij wil vertellen tastbaar. Ze worden
vehikels waarmee we aan de saaie alledaagsheid kunnen ontsnappen. Bij Clay is elke stoel,
tafel en kastje vanuit het niets en intuïtief met

Maarten Baas/
Smoke Favelastoel
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Maarten Baas/Clay
Eettafel en stoelen

O

ok andere iconen uit de designgeschiedenis moesten eraan geloven: Baas
zette de vlammenwerper op beroemde
stoelen van Gaudi, Rietveld, Eames en Sottsass.
Zo ontstond zijn serie Smoke, waarvan een
aantal voorbeelden nu te zien is op de tentoonstelling Making things personal, het eerste
overzicht van het oeuvre van Maarten Baas in
het Stedelijk Museum in Den Bosch.
De ingreep met vuur bij de serie Smoke is een
paradoxale. Baas begint als een avant-gardistische beeldenstormer met een daad van
vernietiging. Het resultaat is echter een nieuw
object. Het is alsof de Amerikaanse kunstenaar
Robert Rauschenberg, die een tekening van
Willem de Kooning uitgumde, over de schouder
van Baas meekijkt. Of vergelijk het met de
ingreep van Marcel Duchamp, die op een
afbeelding de Mona Lisa van Leonardo da Vinci
de Mona Lisa van een snor voorzag en de letters

de hand geboetseerd uit synthetische klei en
vaak gekleurd in felle tinten rood, geel en
blauw. Het is alsof de kinderen van de kleuterschool zich hebben uitgeleefd. Van dergelijke
ontwerpen kun je alleen maar vrolijk worden.

L.H.O.O.Q erop kalkte, sms-taal avant la lettre
voor: ze heeft een hete reet. Vernietigen
betekent ook creëren.
Zo staan in het Stedelijk Museum in Den Bosch
twee winkeldochters uit het depot van het
Groninger Museum tentoongesteld. Baas heeft
de weliswaar antieke, maar niet bijzonder
vormgegeven kast en de oude piano met zijn
vlammenwerper bewerkt, waardoor ze nu een
zwartgeblakerd bestaan leiden. Zonder die
metamorfose zouden kast en piano het depot
nooit meer hebben verlaten, nu staan ze als de
vetste voorbeelden van hedendaags design op
zaal in de musea.
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Maarten Baas / Real Time
Grandfather’s clock
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Maarten Baas

ging gebruiken, sprokkelden de Campana’s
voor hun Favelastoel in 1991 losliggende
planken bij elkaar in de sloppenwijken van Sao
Paulo. Maarten Baas zette die stoel vervolgens
in de fik, met als gevolg dat de stoel er zwartgeblakerd en verkoold uitzag, als een stuk hout in
een knapperend haardvuur. Voordat de stoel
geheel zou verbranden en desintegreren,
doofde Baas het vuur en bewerkte het restant
met epoxyhars. De Favelastoel was door het
vuur geheel van uiterlijk veranderd, maar kon
door het gebruik van epoxy gewoon weer als
stoel worden gebruikt.
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tot monumentale proporties, compleet met alle
oneffenheden die de tekeningen bevatten. Het
blad van de tafel en het bureau golft daardoor
als een het oppervlak van het water in een
kabbelend beekje. Niet erg handig om op zo’n
bureau een brief te schrijven of een computer
neer te zetten. Dikke kans ook dat de koffie
over de rand van het kopje gutst als je het op
het bobbelige oppervlak van de tafel zet. En
waar zit de knop op de deur van de kast als de
contouren en het volume ervan zijn verwrongen alsof je in een lachspiegel kijkt? In een
kamer gevuld met meubilair uit de serie Sculpt
leiden we een leven op de tast.
De klok, beter gezegd het verstrijken van de
tijd, is het thema van de serie Real Time, een
project waar Baas vorig jaar aan werkte.
Voorbeelden daarvan zijn te zien in het
Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch en het
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Achter de
gematteerde wijzerplaat van Grandfather’s
clock bijvoorbeeld beweegt een silhouet dat bij
elke minuut en elk uur die voorbijgaan de
wijzers van de klok uitveegt en opnieuw met
een viltstift intekent. Soms doodt het silhouet
de tijd door een boterham te eten of een
sigaretje te roken. Doordat Grandfather’s clock
de vorm heeft van een staand horloge, lijkt het
net alsof er een mannetje in de behuizing van
de klok zit. Die illusie wordt versterkt door de
deur die Baas aan de achterkant van de klok
heeft aangebracht. Maar schijn bedriegt
natuurlijk: Baas projecteert een twaalf uur
durend filmpje op de wijzerplaat. Gevolg van
deze zinsbegoocheling is dat we onwillekeurig
langer dan gebruikelijk stilstaan en kijken naar
de klok. We zien niet alleen hoe laat het is, we
kijken ook naar het verstrijken van de tijd. En
dat is prachtig.

letterlijk in vuur en vlam, hij laat zijn voorwerpen friemelend en fröbelend ontstaan. Een
stoel is bij hem ook maar een mens met al zijn
aantrekkelijke en onhebbelijke kanten. Zijn
ontwerpen zijn daarom niet minder serieus.
Integendeel.
In het vouwblad bij zijn tentoonstelling in het
Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch legt
Maarten Baas zijn esthetica uit. ‘Meubelontwerpen zijn over het algemeen introvert, rationeel
en onpersoonlijk door de symmetrie en strakke
afwerking. Als je die meubels vergelijkt met
mensen, dan zou ik me niet bij ze thuis voelen,
ze zijn zo pretentieus. Ik wil iets maken wat niet
dat afstandelijke karakter heeft, maar wat meer
persoonlijk is, zoals wanneer kinderen iets
tekenen of kleien.’

Making things personal.
Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch,
Magistratenlaan 100, Den Bosch.
T/m 24 mei, di - zo 13-17 uur.
ww.sm-s.nl .
Real Time. Zuidermuseum,
Wierdijk 12-22, Enkhuizen.
T/m 16 mei, ma-zo 10-17 uur. www.
zuiderzeemuseum.nl
Salone Internazionale del Mobile,
Milaan 14-19 april.

Maarten Baas /Sculpt cupboard
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moke, Clay, Sculpt en Real Time maken
duidelijk dat de ontwerpen van Baas niet
langer voortvloeien uit louter hun
functie. In het kielzog van het postmodernisme
uit de jaren tachtig van de vorige eeuw
ondergraven Baas en zijn geestverwanten
steeds meer de geloofsartikelen van ‘form
follows function’ en ‘less is more’. Hij maakt
geen gladde, glimmende, onpersoonlijke
hightech ontwerpen van het soort waarmee de
meubelboulevards zijn volgepropt. Hij creëert
opzettelijk kinderlijk naïeve kasten, tafels,
stoelen en andere gebruiksvoorwerpen. Baas
relativeert, zijn ontwerpen wekken een
glimlach op, hij zet bestaande voorwerpen
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