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Geworteld iJi'2~wee
werelden
Turkije wordt niet meteen
geassocieerd met design.
Toch is het land behoorlijk
ambitieus. Wat komt er uit
het oosten? De 5 chair viel meteen op bij Amerland.
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Een paar Nederlandse design-
merken opnoemen, dat lukt
iedereen wel. Italiaanse
ontwerpers kennen we in

veel gevallen ook. Scandinavië en En-
geland worden al wat lastiger. En nu
de strikvraag: wat komt er uit Turkije?
Steeds meer, zo blijkt. Eind vorige
maand gonsde het van het design in
Jstanbul.1iyoorde zesde keer werd op

....én onder~ita~ht1g j aar oude :è:!alata-
brug de IstanbulDesign Week gehou-
den. Het is een symbolische plek; want
de brug verbindt het Aziatische deel
met het Europese deel van Turkije.
Thema was dit jaar 'ontmoeting'. En
dat is precies wat nodig is voor het
land. Turkije behoort tot de grootste
economieën van de wereld, maar moet
om tot de EU toe te mogen treden,
onder andere investeren in technologie
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en dèsigq,~Dr. Esra Ekmekçi, een van
de oprichters van de Istanbul Design
ifeek, zi€t dat wel zitten.



~è~tie~. st~d. . '; ó\ ;~, ~~~erlandsde~igndient als voor·
:r;>~JFlatst~lenJaaç IS de aa~~~Ght voor beeld'voor Turkije..
vormgev\ipgenOfl)l gegroeid In Tur-
kije. Bovendien kan het land volop
profiteren van zijn unieke ligging
tussen Oost en West. "Tijdens de Is-
ta.nbul Design Week tonen we onze
creativiteit aan het buitenland. Istan-
bul was altijd al een creatieve stad, met
veel aandacht voor ambacht en vak-
werk", meldt de organisatie van de
Istanbul Design Week. Dit jaar b~.~och-
ten meer!tll,1}Ao;~Oo'design~iefIjëPbers
de Istanbfdneslgn Week. De ofg~n,isa-
toren willen van InStanbul het design-
- ft~· -' <

centrum v:aµEuropa maken.
Naast Tutkse ontwerpers presenteer-
den designers uit onder andere Italië,
Duitsland, Zweden, Oostenrijk en
Japan zich in Istanbul. En uiteraard
die uit Nederland. De winnende ont-
werpen van de Dutch Design Awards
2010 waren te zien tijdens het evene-
ment. Dutch DFA was betrokken bij de

Fauteuiiwoody van Auloban.
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totstandkomill~ van de tentoonstel-
ling. Deze organisatie wees Turkije
bovendien aan als een van de vier
focuslanden waarmee Nederland op
designgebied wil samenwerken.

Leren
YoncaÖzbilge van Dutch DFA bezocht
de>istanbul D~sign Week. "Het viel
mij op dat ze in Turkije erg zijn ge-
richt op industrieel ontwerp en in
mindere mate op het conceptuele,
zoals wij in Nederland gewend zijn.
Voor een land als Turkije is design
belangrijk en je kurit echt zien dat er
een shift bezig is. Dat komt vooral -
door de designopleidingen en een
nieuwe manier van denken over wat
design kan doen voor de samenleving.
Nederland is een aantal stappen voor
op Turkije, maar op het gebied van
ambacht kunnen wij nog wat leren."
Opvallend was de expositie van veertig
Turkse ontwerpers onder de veertig
jaar oud. Bijvoorbeeld Aziz Sariyer,
een Turk die niet alleen voor Italiaanse
merken zoals Cappellini en Moroso
werkt, maar ook voor Derin,een Turks

.designmerk. Meubelwinkel Amerland
uit Made haalde het merk dr{~jaar
geleden naar Nederland, omd~t ze het
merk zagen als 'een absoluteY'Óórtrek-
ker uit het nieuwe designla.q~Turkije'.
"Onze verwachtiµgen waretihQ.Qgge-~ ..~
spannen, want de meubels zij;1ierg "
mooi ontworpen en afgewet~S:,M:aar .
in de praktijk kiezen onze kiMtten '
toch voor onze eigen 'coI1ecti~}'bat
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komt ookdóol; <ielange leVèJJt1Jdenen
- " . ':!:, .-.," . ;';'.~}', ~-. --,

de transportkosten voor het liiiporte~

ren uit Turkije", vertelt Lotte Ver-
voorn, medewerkster van Amerland.
Toch probeert Turkije voorzichtig

. Nederland te veroveren op meubelge-
bied. Bijvoorbeeld ook met het merk
Autoban van de Turkse ontwerpers
Sefer Çaglar en Seyhan Özdemir. Liese-
lot Baarsma logeerde in 2009 met haar
man in Istanbul in een hotel dat hele-
maal met meubels van het merk was
ingericht. Ze werd verliefd op de ont-
werpen en besloot het merk te gaan
importeren.

Eigentijds retro
Inmiddels vertegenwoordigt haar
bedrijf Suite Wood ook meubelmerken
uit andere landen, allen van De La
Espada, waarvan Autoban ook deel
uitmaakt. Voor de Turkse meubels
blijft ze een zwak houden. Ze staan
ook in haar eigen woning. "De meu-
bels van Autoban zijn een combinatie
van het Oósterse Ottomaanse en het
hedendaagse westerse. Misschien is die
combinatie van twee werelden de
kracht van Turkse ontwerpers. De
ontwerpen van Autoban komen op mij
een stuK ininder kil over dan wat je
tegenwoordig overal ziet. Het massie-
~e hOÜth~~ft}ets tijdloos. Het is retro
en toch'eigèntijds", vindt Baarsma.
volgeird~~~ zal de allereerste Design
Biënnale ~d1:den gehouden. Het the-
ma is 'Itn,p.erfeáie'.
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