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Door onze medewerker Tracy Metz

Voxel? Wat is een voxel? Dankzij de
geweldige tentoonstelling van Joris
Laarman Lab in het Groninger Muse-
um weet ik het nu: het is een samen-
voeging van volume en pixel, zeg
maar een 3D-pixel. De voxel is beter
bekend uit de wereld van videoga-
mes dan van de meubelmakers. En
toch heeft Laarman er rococo tafels
van gemaakt, compleet met bloemen
en ornamenten.

Met z’n drieën zijn ze een praktijk-
les in digitalisering: bij ieder van de
drie tafels worden de resoluties
steeds hoger en de voxels kleiner –
van 10 naar 5 naar 3 mm per blokje –
en de bloemen en ornamenten dus
gladder. Het duurt niet lang meer, wil
Joris Laarman zeggen, voordat het
digitale materiaal zo’n hoge resolutie
heeft dat de voxels niet meer met het
blote oog te zien zijn.

Typisch Joris Laarman: ontwerper,
uitvinder en kunstenaar. Altijd duwt
hij tegen de grenzen aan van zowel
de techniek als van zijn eigen ver-
beelding. De overzichtstentoonstel-
ling in Groningen die zijn hele carriè-
re tot nu toe omspant, is een feest: te-
genover de rusteloos onderzoekende
geest van Laarmans Lab zetten con-
servators Mark Wilson en Sue-an van
der Zijpp een strakke, serene inrich-
ting met heldere teksten en video’s
die the making of laten zien. De expo-
sitie zal daarna gaan reizen langs mu-
sea in Europa en de VS.

Laarman werd bij zijn afstuderen
in 2003 aan de Design Academy in
Eindhoven meteen bekend met zijn
Heat wave-radiator. Die maakte inter-
nationaal furore omdat hij zowel de-
coratief als functioneel is – s te r ke r
nog, de decoraties zorgen voor meer

oppervlakte en daardoor een betere
verspreiding van de warmte.

Intussen heeft Laarman het 3D-
printen ontdekt en vernieuwd: hij
heeft een techniek ontwikkeld om
met metaal te printen, zodat zijn
structuren meteen rechtop kunnen
staan. Op de expositie staat een grote
sierlijke bank van geprint metaal met
allemaal gekromde vlakken – het
heeft iets weg van een krul softijs –
en dit najaar wordt Laarmans 3D-ge-
printe metalen brug geplaatst over
een van de grachten in het oude cen-
trum van Amsterdam.

In een interview met deze krant zei
hij vorig jaar: „Ik ben altijd op zoek
naar nieuwe vormtalen die voortko-
men uit een techniek, naar ontwer-
pen met een toekomstbelofte.” D at
samengaan van techniek en esthe-
tiek, van nieuwe ideeën en nieuwe
materialen houdt het werk zo boei-
end. Schoonheid staat bij Laarman
hoog in het vaandel, evenals zijn fas-
cinatie met de logica van natuurlijke
processen. Het was de structuur van
botten die aanleiding gaf tot zijn be-
kende Bone-serie, met onder andere
de beroemde stoelen en een heb-
zucht opwekkende tafel. En de nieu-
we stoelen in de serie Microstr uct ures
zijn geïnspireerd op de celstructuren
waar alle levende organismen uit be-
staan.

Met de verkoop van dergelijke du-
re unica betaalt het Lab het experi-
mentele werk. Het geeft sommige
meubels ook weg: van de Make r-
ch a i r s zijn enkele varianten onder te
downloaden via Bitsandparts.org.

De laatste zaal van de Groningse
tentoonstelling is gewijd aan één
enorme metalen boekenkast, De vor-
te x , waarvan de bovenkant een wer-
velende krul is. Een ornament, ja,
maar een dat ontleend is aan de algo-
ritmisch gegenereerde vormen die te
zien zijn op de beeldschermen langs
de wanden. Op wonderbaarlijke wij-
ze zijn de lijnen die in pixels over het
scherm vloeien, in aluminium gevan-
ge n .

Bankstel D ra g o n van Joris Laarman en zijn Amsterdamse brug in aanbouw.
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