
Een bezoeker van de Salone del Mobile neemt de

Netwerken op
het Milanese
designcarnaval
De Nederlandse regering mag dan forse
bezuinigingen op cultuurgebied hebben
aangekondigd, op de designbeurs Salone
del Mobile in Milaan was daar bij de
Nederlandse deelnemers niets van te
merken. Althans, op het eerste gezicht.

RALF GROOTHUIZEN

K
offie met Haagse hopjes.
Echt Milanees was het
ontbijt niet in de tijdelij-
ke vestiging van de
Dutch Design Academy.

Witbrood met kaas en appelstroop.
De enkele Italiaan die is komen op-
dagen, staat voorzichtig te ruiken
aan de boterham. Hij besluit een
hap te nemen.

In het gebouw aan de Via Friuli gaf
Premsela, de in Amsterdam geves-
tigde stichting voor Nederlandse
Design en Fashion, drie maal The
Milan Breakfasts, een ontbijt waar
vooral veel studenten en net-afge-
studeerden van de Nederlandse de-
signacademies op afkwamen. Het
moge duidelijk zijn: op de inmid-

dels voor de vijftigste keer gehou-
den Milanese designweek Il Salone
di Milano was het onmogelijk geen
Nederlanders tegen te komen.

Wegblijven op de grootste interna-
tionale designbeurs is oliedom. In
Milaan gebéurt het. Daar worden de
contacten met binnen- en buiten-
land gelegd. In Milaan worden de
opdrachten uitgedeeld. In Milaan
kan een ontwerper pas echt peilen
of hij een beetje meetelt.

Zeker voor jonge starters is een
plekje op de beurs belangrijk. Een
simpel karwei is dat echter niet. De
plaatsen zijn schaars, en als je een-
maal een plek hebt bemachtigd,
kan de rekening in de tienduizen-
den euro’s lopen. Ook al heb je maar
tien vierkante meter expositieruim-
te.

Neem de Amsterdamse ontwer-
pers Dave Keune (33) en Roel Huis-
man (36), buurmannen op de beurs
en buurmannen in hun werkruimte
in de oude Hendrik de Keijserschool
in de Amsterdamse wijk Bos en
Lommer.

Beiden hebben een nogal grote in-
stallatie gebouwd. Huisman heeft
onder meer een heel lange, kronke-
lende zitbank meegenomen en een
schommel van een meter of zes
hoog. Keune heeft een heel grote
zwarte lamp bij zich. Alle spullen
vervoerden ze zelf vanuit Amster-

dam naar Milaan. Bij de Oostenrijk-
se grens werden ze er uitgepikt door
de douane. De vracht voldeed niet
aan de Oostenrijkse regels. En pas-
sant moest een andere vrachtwagen
geregeld worden. Kosten: 1450 euro.
Bij de Oostenrijkse douanebeambte
moest daarbovenop nog een boete
van 1700 euro afgerekend worden.

Keune: “Ach, die Tiroler muziek
op de bank van de politiewagen was
nog wel grappig. Maar het is be-
hoorlijk wat geld als je weet wat wij
hier betalen voor die paar vierkante
meter ruimte. Tienduizenden eu-
ro’s. Gelukkig heb ik via subsidies,
onder meer eentje van het ministe-
rie van Economische Zaken, zeker
twee derde van mijn investering te-
ruggekregen. De vraag is wel of die
subsidies er volgend jaar nog zullen
zijn.”

Wie groot wil worden in de-
sign, moet investeren.
Huisman is decorontwer-

per voor onder andere het Nationale
Toneel, maar wil vrijer te werk kun-
nen gaan. “Ik ben hier gaan staan
om de wereld te laten zien dat ik niet
alleen decors bouw. Dat ik meer
kan.”

Dat is niet onopgemerkt gebleven.
Naast zijn werk hangt een poster.
Zijn schommelstoel is gekozen in de
top twintig van enkele toonaange-

vende designblogs. “Dat levert weer
veel persaandacht op. Maar het di-
recte resultaat is moeilijk meetbaar.
Waar ik op hoop, is een afspraak
met een fabrikant. Iemand die heil
ziet in je ontwerpen. Als ik daarin
niet zou geloven, zou ik nooit zo
veel geld in Milaan investeren.”

Keune doet ‘om te overleven’ en
zijn ‘gezin te onderhouden’ (hij is
net vader geworden) veel produc-
tiewerk voor allerlei fabrieken en
projecten. “Maar mijn grote inzet
gaat uit naar dit vrije werk. Daarom
ben ik hier.”

Concrete aanbiedingen of contac-
ten heeft hij nog niet gehad. “Men-
sen vinden het mooi, zeggen ze. En
eentje zou ‘zeker’ een afspraak ma-
ken,” zegt hij ironisch. “Maar dat is
maar de vraag. Ik ben hier vaker ge-
weest. Slechts uit één op de hon-
derd ‘zekers’ komt een afspraak
voort.”

Je kunt als jonge starter op eigen
houtje naar Milaan komen, maar je
kunt ook het geluk hebben dat een
Nederlandse galerie een plekje voor
je inhuurt. De galeriehoudster uit
het Limburgse Horst, Judy Straten,
nam de jonge Amsterdamse ontwer-
per Friso Dijkstra (29) mee. Die heeft
een drietal schalen bij zich die ge-
woon in zijn backpack passen, Mol-
lusc, genaamd. Aluminiumschalen
gebaseerd op schelpen. “Ik ben
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geïnspireerd door water, door de
zee.”

Voor Dijkstra is het de derde keer
op de beurs. Eerder was hij er met
het jonge Nederlandse ontwerpers-
collectief Tuttobene. “Milaan is de
plaats waar je jezelf moet presente-
ren. De rol van het toeval is er heel
groot. En je moet vooral de borrels

afgaan. Daar heb je eerder effect. Je
raakt met iemand in gesprek en de
volgende dag zit je samen te lun-
chen,” zegt hij.

Voor Dijkstra is een contract niet
het ultieme doel. “Nog niet, nee.
Daar gaat het nog niet om. Milaan
biedt vooral inzichten. Op de acade-
mie leren we creatief te zijn. Maar
het gaat ook om geld vinden. Dat
leer je hier in Milaan. Dat het niet al-
tijd om creativiteit hoeft te gaan,
maar om mooie maakbare indus-
triële producten tegen een prima
prijs.”

Il Salone is dé designbeurs, het
was al gezegd. De beurs trekt jaar-
lijks een kleine 350.000 bezoekers.

En dat betekent kassa voor de Mila-
nese ondernemer. Iemand met een
bescheiden portemonnee die wei-
nig in design is geïnteresseerd,
moet Milaan deze ene week in het
jaar mijden.

“Pffff,” zuchtte een Microsoft-
werknemer uit Frankfurt in de bus
die toeristen van vliegveld Milan

Malpensa naar het centraal station
van de stad brengt. “Wat interes-
seert mij dat design? Ik verblijf voor
mijn afspraken in Milaan altijd in
hetzelfde hotel: 150 euro per nacht.
Hetzelfde bed kost me vannacht
ineens vijfhonderd euro. En ik ben
echt maar voor één gesprekje hier.
Dit is te gek voor woorden.”

Restaurants vragen de hoofdprijs
en wie denkt lekker te snacken bij
de honderden galerieën en tijdelij-
ke expositieruimtes, komt bedrogen
uit. In Italië wordt normaal elk cul-
tureel evenement aangegrepen om
torens van gevulde proseccoglazen
te bouwen en tientallen schalen met
hapjes neer te zetten. Het land staat

er om bekend dat je gerust met een
lege maag naar de festivals, openin-
gen en beurzen kunt gaan.

Dit jaar is het zoeken naar krui-
mels. Eén galerietje haalde
het in z’n hoofd om Holland-

se borrelnootjes in een schaal te
doen. Nog voor de nootjes de bodem
van de schaal raakten waren ze al
verdwenen in de handen van hor-
des designliefhebbers. Zo is de cri-
sis toch een beetje voelbaar op de
beurs.

De wat meer gevestigde namen op
de beurs hoor je dan ook verzuchten
dat Il Salone tot ‘designcarnaval’ is
verworden. En een beetje klopt dat
wel. Was de Via Tortona, het cen-
trum van de beurs in een buitenwijk
van Milaan, eerst nog een hippe cre-
atieve omgeving waar het neusje
van de zalm zijn designwaar ten-
toonstelde, nu bezatten Italiaanse
jongeren zich daar met blikjes bier
van een onbekend merk die door
een slimmerik ergens zijn ingekocht
en voor 1,50 euro, lauw worden
doorverkocht. Nederlandse design-
groupies in hotpants hopen Neder-
landse ontwerpers van het kaliber
Marcel Wanders en Piet Hein Eek te
spotten en zich tegen hen aan te
vleien. Tussendoor delen langbeni-
ge Italiaanse meisjes producten van
merken als Nivea uit.

De Amsterdamse ontwerpster Pieke
Bergmans huurt op Via Tortona per-
manent een ruimte. Als één van de
weinigen heeft ze een nogal experi-
mentele creatie gebouwd. Haar
Ikealampen, die door middel van
internetinput een eigen leven lei-
den, zelfstandig bewegen en aan-
en uit knipperen, lijken niet voor de
verkoop bedoeld. “Klopt,” zegt ze.
“Ik vind dat deze buurt heel erg is
veranderd. Het festivalgehalte is
heel groot. Vroeger kon je niet om de
Via Tortona heen, nu mis je er niks
aan. De meesten die er zijn, staan er
onder het mom van: ‘Ik heb een
stoeltje. Hoeveel wil je er hebben?
En als je er zoveel neemt krijg je kor-
ting.”

Bergmans heeft besloten de huur
op te zeggen. “Het is me allemaal
goed bevallen, hoor. Pers uit bin-
nen- en buitenland. Ik heb een
enorm netwerk opgebouwd. Ik werk
in Milaan, Londen, Miami en Tokio.
Dat was niet gelukt als ik nooit naar
Il Salone was gekomen, tien jaar ge-
leden. Maar ik vind het nu wel weer
eens leuk om die centjes in wat an-
ders te investeren. Als ik in Milaan
wil staan, dan kan ik in Milaan
staan.”

Komend jaar gaat Bergmans niet
naar dit designcarnaval. Ze werkt
dan onder andere in Peru aan een
project met de lokale bevolking.

‘Het festivalgehalte is heel groot.
Vroeger kon je niet om de Via
Tortona heen, nu mis je er niks aan’
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ruimte in zich op bij één van de vele deeltentoonstellingen van de beurs die vorige week in Milaan werd gehouden. FOTO GIUSEPPE CACACE/AFP


