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Generation ’17: nieuw ontwerptalent verbeeldt
creatieve Zeitgeist
Een presentatie van 17 getalenteerde en opkomende Nederlandse ontwerpers
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MOAM presenteerde gisteren op de beletage in het neoclassicistische
gebouw van VondelCS de pop-up expositie Generation ’17. Passend bij
de snelle levensstijl van de huidige maatschappij, kreeg cultuur- en
modeminnend Nederland slechts drie uur de tijd om rond te dwalen
tussen de werken van zeventien opkomende Nederlandse creatieve
talenten. De redactie van Fashionweek.nl was erbij en deed een ronde
langs alle werken.
Van Eindhoven tot Groningen en Breda tot Amsterdam, Generation ’17 liet donderdag 19 januari
zien dat de one to watch-ontwerpers uit alle windstreken van Nederland komen. De
multidisciplinaire tentoonstelling was opgedeeld in zes verschillende ruimten en varieerde van
lichtinstallatie en fotograNe tot aardewerk en mode. Voor de derde keer op een rij werd de
jaarlijkse Generation-expositie gecureerd door MOAM-oprichter Martijn Nekoui. Een expositie
waarmee hij wederom feilloos de huidige creatieve Zeitgeist wist te verbeelden.

Geometrie, klimaatverandering en culturele eenheid
Bij binnenkomst werd de bezoeker direct verwelkomd door mixed-mediawerken van de Brabantse
Ruben Mols. Mols presenteerde zijn hypergraNsche installaties vol geometrische structuren in de
glazen veranda van VondelCS. Een ruimtelijke beleving waarmee hij onderzoek doet naar de
complexiteit die hij ervaart in het aangaan van relaties met anderen.
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In het werk ‘Dear future, gone Nshing’ laat Imke Ligthart zien hoe absurd zij de realiteit ervaart. In het bijzonder de omgang met onze
aarde. Door onder meer haar foto’s te versnijden geeft ze een extra dimensie aan haar futuristische werk. Na het trotseren van de
Media Bar, werd de Generation ’17-bezoeker verder geleid naar een ruimte waarin zowel fotograNsch- als modewerk de overhand
hadden. Door gebruik te maken van Europese kleding en traditionele Islamitische drachten, toonde Woody’s-Gravemade zijn
experimentele ontwerpen waarin twee culturen één worden. Fotografe Imke Ligthart presenteerde op een driedimensionale manier
haar futuristische fotowerk ‘Dear future, gone Nshing’, een fotoreeks die de opwarming van de aarde bediscussieert. Op geheel
minimalistische wijze liet fotograaf Jelle Rietveld zien hoe hij zijn stress, emoties en inspiratie vangt in beelden en nam fotografe
Barbara Michelle Edelman de kijker met ludieke video- en fotobeelden mee in haar lichaam en geest.
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De iconische Rood-Blauwe stoel van Rietveld uit ca. 1918 werd door Noud Sleumer ‘gede-iconiseerd’. Hij haalde het object uit elkaar
en presenteerde de zuivere vormen als een maquette. Sleumers werk werd vergezeld door de vrolijke en bewust imperfecte 2Dillustraties van St. Joost-alumnus Daniel Weisseik.
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De tassen van productdesigner Robin Deceuninck uit de collectie ‘CARRY ON’ zijn ontstaan vanuit een experimentele zoektocht naar
een nieuw soort tas. Door onder meer gebruik te maken van ongewone materialen, uit bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie, bekijkt
Deceuninck het archetypische beeld van de tas vanuit een andere hoek.

Barokke experimenten en populaire beelden
In de ‘Franse kamer’ werden de tassen van productdesigner Robin Deceuninck samengebracht
met het driedimensionale werk van Henk-Sjoerd Hinrichs & Emilio Veendorp, dat bestond uit
buitenproportionele alledaagse objecten. De aandacht werd het meest getrokken door de drie
barokke creaties uit Marlou Breuls’ afstudeercollectie ‘De (non) conformist’. De volledig
roodkleurige collectie, die in het teken staat van het belang van multiculturalisme, bezorgde
Breuls afgelopen juli de publieksprijs van Lichting 2016.
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Een creatie uit Breuls’ afstudeercollectie ‘De (non) conformist’. Dit jaar is haar werk terug te vinden in de editorial van de 26ste
MBFWA en zal zij haar nieuwste ontwerp showen tijdens Future Generation presents The Painting.
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Op weg naar de laatste tentoonstellingsruimte, werd de kijker meegenomen in de wereld van Onno Adriaanse. In een schemerende
tussenruimte liet hij de betoverende werking van onder andere zijn serie ‘Flux’ zien. De serie bestaat uit kleine lichtinstallaties die door
middel van projecties een grote impact op de omgeving hebben. In dezelfde ruimte werd eveneens een bioscoopruimte gecreëerd die
de animaties toonde van Nlmmaker Reynaert Vosveld.

Een eclectische aangelegenheid
Van organische vormen tot minimalistische en abstract lijnen, de laatste expositieruimte was
een ware eclectische samenkomst van de verschillende kunstvormen. Naast het enorme nonNguratieve schilderij ‘Tegen de rand’ van Rijksacademie-alumnus Marije Gertenbach, dat zich
focust op de sociale rol van ruimtes, was een deel uit de modecollectie ‘BOYS BE BOYS’ van Eline
Groendijk geplaatst. Een collectie waarin de onbevangenheid van jonge jongens verbeeld wordt
door middel van prints, vormen en comfortabele materialen.
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Groendijks collectie BOYS BE BOYS; een ode aan de jeugdige en jonge jongens.

Een andere frisse en vrolijke noot in de ruimte was ‘The Lemonade Factory’ van ontwerpster
Renske Rothuizen, afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven. De machine is ontworpen
om volwassenen tijdelijk mee terug te nemen naar de ongeremde belevingswereld van kinderen.
Seungbin Yang toonde zijn werk Panta Rhei. Deze titel is afgeleid van de Latijnse uitspraak ‘alles
stroomt’, die wordt toegeschreven aan de Nlosoof Heraclitus. Yang laat in dit werk zien hoe de
notie van tijd kan worden afgelezen in de steeds veranderende vormen van een object, in dit
geval: een zeepblok. Marin Jansen sloot de expositie af met haar werk ‘Closer - The quest for
Syrian sand’. Met verschillende Syrische zand- en grondsoorten vervaardigde Jansen
aardewerken waarmee het project een visueel netwerk van Syrië werd.
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‘The Lemonade Factory’ van Renske Rothuizen.

Voor degene die niet bij de expositie aanwezig konden zijn, nog even alle Generation ’17creatieven op een rijtje: Henk Sjoerd Hinrichs, Emilio Veendorp, Woody ’s-Gravemade, Marije
Gertenbach, Robin Deceuninck, Renske Rothuizen, Reynaert Vosveld, Barbara Michelle Edelman,
Onno Adriaanse, Eline Groendijk, Daniel Wesseik, Seungbin Yang, Noud Sleumer, Marlou Breuls,
Imke Ligthart, Marin Jansen, Jelle Rietveld en Ruben Mols
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