Binnenvallen bij het designkoppel
Kiki en Joost voelt als tuimelen in
een konijnenpijp. Welke kant je ook
op kijkt, er ligt een visuele verrassing op de loer. De Nederlanders
hebben lak aan functionaliteit en
kiezen voor meubelen met een hoge
dosis kinderlijke verwondering.
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Wunderkammer
Binnenvallen bij het designkoppel Kiki en Joost voelt als tuimelen in een
konijnenpijp. Welke kant je ook op kijkt, er ligt een visuele verrassing op de loer.
De Nederlanders hebben lak aan functionaliteit en kiezen voor meubelen met
een hoge dosis kinderlijke verwondering.
Tekst en foto’s Ringo GomezJorge
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De jaarlijkse Dutch Design Week
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bijzonder moment. Dat heb je niet
met een gewone schakelaar. Nu, niet
alle lampen hoeven zo bijzonder te
zijn. In mijn keuken wil ik gewoon
een lamp kunnen aansteken.’
Joost: ‘We zeggen niet dat elk object
op die manier ontworpen moet
worden. Maar neem nu een klok. Die
heb je eigenlijk niet meer nodig: het
uur lees je van verschillende
apparaten af, in de eerste plaats van je
mobieltje. Een klok wordt daardoor
meer een symbool van de tijd dan een
gebruiksvoorwerp, waardoor je ze
kunt ontwerpen zoals je wilt.’ Voor
Kiki en Joost primeert functionaliteit
niet bij ieder object. Zo is de
kandelaar van Joost op de eettafel een
nogal bombastisch object dat in
principe te veel plaats inneemt. Joost:
‘Waarom zou functionaliteit altijd het
uitgangspunt moeten zijn? Alsof je de
wereld gaat redden met de zoveelste
stoel.’

Huis opgestookt
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vallen de verwarmingskosten wel
mee’, zegt Kiki nog. ‘We hebben nu al
twee jaar gestookt met het hout dat
wij uit het huis gerecupereerd hebben
(lacht).’ Ze hebben het huis
opgestookt.
in
elkaar zit. Wij wilden de manier
waarop kinderen natuurkundige
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gen.’
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op
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maal
open. ‘De
lamp aansteken wordt
opnieuw een bijzonder moment. Dat
heb je niet met een gewone schakelaar. Nu, niet alle lampen hoeven zo
bijzonder te zijn. In mijn keuken wil ik
gewoon een lamp kunnen aansteken.’
Joost: ‘We zeggen niet dat elk object
op die manier ontworpen moet worden. Maar neem nu een klok. Die heb
je eigenlijk niet meer nodig: het uur
lees je van verschillende apparaten
af, in de eerste plaats van je mobieltje.
Een klok wordt daardoor meer een
symbool van de tijd dan een gebruiksvoorwerp, waardoor je ze kunt ontwerpen zoals je wilt.’ Voor Kiki en
Joost primeert functionaliteit niet bij
ieder object. Zo is de kandelaar van
Joost op de eettafel een nogal bombastisch object dat in principe te veel

plaats inneemt. Joost: ‘Waarom moet
functionaliteit altijd het uitgangspunt
zijn? Alsof je de wereld gaat redden
met de zoveelste stoel.’

HUISOPGESTOOKT

Kiki en Joost hebben lak aan functionaliteit, maar ook aan trends. ‘Milaan
staat vol ontwerpen uit marmer in
combinatie met messing. Of geometrische vormen’, grijnst Joost. ‘Ik
wil verrast worden door design’, zegt
Kiki. Verrassing is het adagium van
hun woonkamer. De ruimte staat vol
objecten die excelleren in anders-zijn.
Zoals de zetels en de rode vloerlamp
van Maarten Baas, de ambassadeur
van de Dutch Design Week dit jaar,
die net getekend lijken door een kind.
Of de gekke bollenvaas van Wieki
Somers, of de grillige stoel van Emile
van der Kruk die gebeeldhouwd
werd door enkel een kettingzaag te
gebruiken, of Kiki’s wandtapijten
met Van Gogh-achtige illustraties,
of de kamerschermen van Anthony
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Kleinepier in de vorm van uitvergrote
grassprieten, gemaakt uit kamerbreed tapijt.
Dit is een huis vol verbeelding, tegelijk
een ode aan de Nederlandse ontwerper die zijn fantasie de vrije loop laat.
Geen huis vol Scandinavische designmeubelen, maar een woning waar de
kleine bengel Puk, drie jaar oud, als
derde woord na mama en papa ‘vuur’
zei, omdat de kachel vanaf de bovenverdieping te zien is. ‘Voorlopig vallen
de verwarmingskosten wel mee’, zegt
Kiki nog. ‘We hebben nu al twee jaar
gestookt met het hout dat wij uit het
huis gerecupereerd hebben (lacht).’ Ze
hebben het huis opgestookt.
www.kikiworld.nl
www.projectjoost.com
Dutch Design Week, van 22 tot 30
oktober op verschillende locaties
in Eindhoven, www.ddw.nl
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