
AMBACHT EN DE ROL VAN HET ARTEFACT

De ontwerper

Om meteen te verwijzen naar William Morris, is de grootste bezorgdheid van veel kritische 
ontwerpers die ambacht omarmen, dat de massa-industrie de menselijke geest en 
daarmee de creativiteit doodt. Het gaat er vaak om dat elke medewerker van een fabriek 
gespecialiseerd is in slecht één klein deel van het productieproces, in plaats van het hele 
productieproces. Niet alleen wilde Morris ervoor zorgen dat de arbeider weer betrokken 
wordt bij het hele proces van het maken, hij wil ook de ambachten hervormen. Dit wil hij 
bereiken door de nieuwe technieken te gebruiken als tools in het individuele ontwerp- en 
productieproces. Dit is ook het model waar veel moderne ontwerpopleidingen nog steeds 
de focus op leggen. De ambachtsman is té conservatief geschoold en té gespecialiseerd, 
waardoor hij zijn verdieping vooral binnen zijn eigen ambacht zoekt en niet in een sociaal-
maatschappelijk veld. 

Het idee van William Morris van een nieuwe vorm van ambacht, dat van de ontwerper, is erg 
slim bedacht. Het opent een hele hoop nieuwe mogelijkheden. De productie van een artefact/
product heeft altijd een relatie met de tijd waarin het gemaakt wordt en de plek. We hebben 
het dus over een context. Deze verandert voortdurend. De industriële revolutie in de tijd van 
Morris zelf is daar een goed voorbeeld van, het is een periode die vraagt om verandering in 
het conventionele ontwerp-/productieproces van het artefact/product. Waar de ambachts-
man voorheen dagen bezig was met het maken van producten en het decoreren hiervan, 
kan de machine veel economischer produceren. De context verandert dus radicaal en kan 
het niet anders dan dat deze ontwikkeling nieuwe mogelijkheden bieden voor esthetiek en 
productiewijzen.

Omdat de ontwerper niet gespecialiseerd is in één ambacht staat hij ook veel meer open 
voor nieuwe ontwikkelingen die een relatie hebben met de tijd en de wereld waarin zij leven. 
Een ontwerper die wordt gevraagd op geheel eigen wijze met een machine te experimenteren 
waar hij geen ervaring mee heeft zal tot andere, vaak veel nieuwere of radicalere, toepassing-
en leiden dan die van de - door conventies “geplaagde”- ambachtsman. Naar mijn mening is 
het veel relevanter om ontwerpers op te leiden die constant een andere context geven aan de 
technologieën van hun tijd, of die uit een andere tijd. Hiermee definiëren en representeren ze 
hun eigen tijd, hiermee wordt geschiedenis gemaakt en wordt constant een context gecreëerd 
waar een volgende generatie weer op kan reageren. Het belang van het artefact als een 
representatie van een cultuur, ideologie of toekomstbeeld van een generatie kan worden 
ingezet als middel om een definitie te vormen van onze positie ten opzichte van een andere 
cultuur, de rest van de wereld of het verleden. Daarmee maakt het speculeren over de 
toekomst ook waardevoller. De ontwerper is van buitengewoon belang voor de vitaliteit van 
een cultuur, van een tijdperk, onze ethiek en ons mensbeeld. Het kan ons zelfs helpen om 
meer duidelijkheid te krijgen over existentiële vraagstukken. 

Het ambacht

Het belang dat ontwerpers nog kunnen hebben bij het bestaan van een ambacht is wanneer 
zij bewust ervoor kiezen terug te grijpen op conventionele technieken. Dit kan ook voor 
onderzoekende doeleinden te gebruiken zijn, om een analyse te maken van een bepaalde 
tijdsperiode of cultuur. Ambachtsmensen zijn dus wel degelijk van belang voor de ontwerp-
wereld. Ik ben van mening dat men niet kritisch hoeft te zijn op ambachtsmensen, omdat zij 
perfect ontwerpers kunnen aanvullen. Daarbij is het echter wel van groot belang dat niet 
alleen de ontwerpers ambachtsmensen moeten aantrekken, maar ambachtsmensen vooral 
de ontwerpers moeten aantrekken. Ontwerpers kunnen ambachtsmensen namelijk een ver-
ruimende blik bieden en meer betrekken bij wat artefacten in een sociaal-maatschappelijke 
context kunnen betekenen.

Maatschappelijk belang van het Artefact

Enkele ontwerpers en kunstenaars die zich heel nauw bezig houden met onze perceptie van 
objecten en beelden in relatie met tijd en ons collectieve geheugen zijn Noam Toran, James 
Becket en Formafantasma. 
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Formafantasma

Om te beginnen met laatst genoemde designers duo Formafantasma, zij houden zich heel erg 
bezig met de relatie tussen locatie en locale cultuur. Ze analyseren vorm, ethiek, betekenis 
en uitingen van culturen en produceren daaruit een hele eigen interpretatie met een alter-
natieve esthetiek en een alternatieve betekenis. Het geeft een verfrissende suggestie voor het 
uitdragen van een cultuur. Het zorgt tevens voor een nieuwe beleving van collectieve cultuur. 
Het project Natura Fossilium is een resultaat van een onderzoek naar de relatie van de Sicili-
aan met de vulkaan Etna. Naar aanleiding van dit project maakten ze een serie objecten van 
gesmolte en hervormd lavagesteente. Het werk van Formafantasma kenmerkt zich door het 
verfijnde oog voor detail en hun experimentele werkwijze. De kwaliteiten van hun werk 
bevinden zich vaak in de details die een schoonheid hebben het vakwerk van een ambachts-
man terwijl de technieken die ze gebruiken onconventioneel zijn. De uitstraling van hun 
objecten hebben daardoor deels iets nostalgisch en deels iets vernieuwends. Zo laten zij zien 
hoe bestaande traditie en cultuur nieuwe vormen kunnen aannemen. Ze laten zien hoe de 
ontwerper op sociaal-maatschappelijk niveau invloed kan hebben op de beleving van cultuur. 
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Noam Toran

Noam Toran begon in 2008 met het aanleggen van een MacGuffin Library. Dit is een serie 
objecten die de intrinsieke kwaliteiten hebben van objecten die in films worden gebruikt 
als doel om naar te streven, het hele plot is bedacht rondom dit soort objecten. De term is 
ooit bedacht door Alfred Hitchcock. De kwaliteiten van de serie van 18 objecten is vaak hun 
monumentale uiterlijk, ze prikkelen meteen de fantasie. Goebbels’ Teapot is een intrige-
rend object vanwege zijn statische en monumentale vorm, die ergens doet denken aan de 
grootse nazi-architectuur van bijvoorbeeld het stadion in Nürnberg. Het contrast tussen de 
monumentale vorm en het gegeven dat het slechts een theepot is geeft het object een fragile 
connotatie. Misschien is dat het geheim van deze MacGuffin, het is de zwakke plek van iets 
heel groots en machtigs. Het MacGuffin effect wordt versterkt doordat de objecten zwart 
zijn gemaakt, ze worden gepresenteerd als een soort schimmen, omdat ze een representatie 
zijn van een bijna ongrijpbare betekenis. De objecten hebben door hun herkenbaarheid een 
verhalende kwaliteit. Noam Toran spreekt ook met deze serie ons collectief geheugen en onze 
collectieve interpretatiecultuur van beelden, objecten en onze relatie ermee aan. Hij blend 
historische gebeurtenissen met fictie, om onze fantasie extra te prikkelen en ons bewust te 
maken van de invloed van objecten en hun vorm en toepassing.

James Beckett

Het werk van kunstenaar James Beckett laat ook duidelijk zien hoe de analyse van culturele 
aspecten zoals geschiedenis kunnen leiden tot inspiratie. Ook hij onderzoekt onze interpre-
tatie van objecten in relatie tot hun context. De context die hij kiest is het museum, omdat 
dit de omgeving is die bepaalt hoe wij onze geschiedenis beschouwen. Deze context is dus 
bepalend voor onze beeldvorming van een verhaal of een boodschap. Beckett haalde zijn 
inspiratie uit de cultuur van de Khevsur, een volk dat in een kleine regio van het Caucasus 
gebergte leeft, in het Noord-Oosten van Georgië. Het schijnen afstammelingen te zijn 
van kruisvaarders uit de middeleeuwen. De afzondering van dit volk heeft geleid tot een 
instandhouding van hun cultuur. Waaronder een hoop artefacten met herkenbare 
Christelijke elementen. Geïnspireerd door de levenswijze van deze cultuur, die leefde in 
een diep dal tussen twee berghellingen, ontwikkelde hij een serie voorwerpen. De voorwer-
pen zijn een hybride van verschillende toepassingsmogelijkheden. De verschillende gebruiks-
mogelijkheden omvatten daardoor een groter verhaal waardoor ze nog meer ons voorstel-
lingsvermogen prikkelen. Ze zijn het gevolg van een interpretatie van een verhaal en wijken 
daardoor af van de realiteit en worden zo een representatie van een potentiële, nog te 
ontdekken, cultuur. De Khevsur zijn slechts een soort voorouders van een nieuwe fantasie en 
worden ondergeschikt aan de vorm van de artefacten. Bij het maken van deze producten 
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heeft Beckett goed gekeken naar details en technieken. Zo heeft hij objecten met een 
verschillende functie en verschillend materiaal met elkaar verbonden tot volledige 
instrumenten. Voor de interpretatie van de artefacten zijn deze details van groot belang, 
dit heeft Beckett goed in de gaten. Door het contrast van deze voorwerpen met de museale 
omgeving zorgen ze voor een maximale beleving van het verhaal als realiteit. Het werk van 
James Beckett zou een goede inspiratiebron moeten zijn voor een productontwerper, omdat 
hij goed laat zien hoe objecten en beelden in relatie tot een context een nieuwe ervaring 
kunnen creëren. Hierbij gaat het vooral over hoe je de beleving van een object kan regisseren.
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