PERSBERICHT THE DUTCH CORNER
The Dutch Corner is een nieuw initiatief in samenwerking met de Büro Voggenreiter, de
organisatie achter de PASSAGEN. Tijdens de PASSAGEN krijgt het Nederlandse ontwerp
extra aandacht. The Dutch Corner toont Nederlandse ontwerpers die opereren tussen
design <> grafiek <> interieur <> kunst. Kernwoorden zijn idee, intelligente functionaliteit,
opmerkelijke keuze & combinatie van materiaal, passie, vakmanschap en een twist met de
werkelijkheid. De intentie is de Duits Nederlandse design connectie te verbreden en te
versterken. The Dutch Corner, vormgegeven door de gerenommeerde typograaf Melle
Hammer zal een vast onderdeel worden van de PASSAGEN.
Op 19 januari 2009 start in Keulen het internationale designseizoen, het grootste interieur
evenement in Duitsland. En samen met de woonbeurs Milaan toonaangevend. Nieuwe trends en
tendensen worden getoond op het gebied van meubelen, materiaal, textiel, servies, keukens en
verlichting. Eén week lang (tot 26 januari) staat Keulen in het teken van design en is de stad het
trefpunt van de ‘designers-scène’. Ontwerpers, (binnenhuis)architecten, fabrikanten, museum - en
bedrijfs curatoren, pers, kopers en designliefhebbers bezoeken de IMM woonbeurs en de 160
satelliet tentoonstellingen van de PASSAGEN. Op zoek naar nieuw werk van ‘oude meesters’ als
wel voor het scouten van jong talent. Een keur van ontwerpen uit geheel Europa, Japan en de
USA zijn vertegenwoordigd.
De deelnemende ontwerpers:
Jorre van Ast
bERT & dENNIS
Melle Hammer
David Lindberg
Sloom en Slordig
Studio Niels en Sven
Carolijn Slottje
Jorre van Ast, is afgestudeerd aan the Royal College of Art in London (product design) in 2006 en is
werkzaam als zelfstandig product ontwerper in London. Zijn ontwerpen zijn functioneel en sober. Een
toegevoegde waarde in zijn werk is de inventieve manipulatie van het ogenschijnlijk gewone. Hij is ook
werkzaam bij ARCO, een Nederlandse fabrikant voor moderne meubelen.
When Bert met Dennis ..
“We just began talking one day about designs .. brainstorming. We never looked back..”
Kenmerkend voor hun ontwerpen is de onbeschaamde energie en ideeëndrift, vakmanschap en het vice
versa kunnen denken tussen vorm en materiaal. In Keulen wordt FoamPressed® voor het eerst
gepresenteerd, een techniek waarbij leder of stof verlijmd worden op een 3D-structuur van schuim. De
3D-structuur voor leder wordt geproduceerd door Ohmann Leer BV.
Melle Hammer, een eigenzinnig en gerenommeerd typograaf van Nederland, geeft The Dutch Corner
vorm. Ook toont hij zijn vouwkoffer Pli. Een ogenschijnlijk eenvoudige en elegante vouwkoffer van
hergebruikt karton. Te gebruiken als een portfolio map, akte tas of mode tas.
David Lindberg, kunstenaar en ontwerper, toont Sticky design. Verpakkingsmateriaal, kartonnen
dozen bekleed met pigment gekleurde epoxy, is het basismateriaal voor zijn kastenserie. En ook
scheidingswanden bestaande uit epoxy panelen met een transparant druppeloppervlak of een
geribbeld monochroom oppervlak.
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In contradictie met de naam Sloom en Slordig is de ontwerper Serge Leummens snel en zeer
vakkundig. Idee, taal, functionaliteit en het tonen van het werkelijke, niet opgepoetste materiaal
zijn uitgangspunten voor zijn producten en interieurs.
Studio Niels en Sven ontwerpen producten en interieurs, die hun weg zowel binnen als buiten
het huis kunnen vinden. Globalisering in het klein.
Carolijn Slottje, in 2008 afgestudeerd aan de Minerva Academie te Groningen en toont haar
capillaire lijn. Zich zelfschikkende flexibele kasten, opgebouwd uit losse cellen en vervaardigd van
PVC, rubber en rietjes. En als daartoe de noodzaak is, kan alles wederom gebruikt worden; niets
is verlijmd aan elkaar.
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The Dutch Corner:
Van: 19 – 26 januari
Locatie: Kölnischer Kunstverein – Die Brücke
Hahnenstraße 6, Köln
dagelijks: 11 – 20 uur
op zondag: 12 – 20 uur
Vernissage: 20 January vanaf 18 uur
Meer info
http://www.thedutchcorner.nl
htttp.//www.voggenreiter.com
Samenstelling Kitty van Roekel ism Relly Tarlo
Kitty van Roekel
020-5286783
06-22398877
+49-(0)177 1591336
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