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Yksi stelt expositie samen in Het Noordbrabants Museum 

Design uit het land van de aardappeleters - Vormgevers ontmoeten Van Gogh 

 

In 2015 is het 125 jaar geleden dat Vincent van Gogh overleed. Ter gelegenheid daarvan toont 

Het Noordbrabants Museum in Den Bosch van 24 januari t/m 26 april de expositie Design uit het 

land van de aardappeleters - vormgevers ontmoeten Van Gogh. Yksi Ontwerp uit Eindhoven 

heeft zo’n 85 objecten en producten geselecteerd: van industrieel ontwerp tot textiel en mode 

en van grafisch ontwerp tot fooddesign en fotografie. De exposanten hebben gemeen dat ze 

allemaal een relatie hebben met Brabant. Ze zijn er geboren, woonden er of wonen er nog 

steeds, hebben er hun opleiding genoten of gaven/geven er les. Onder hen zijn gerenommeerde 

namen, zoals Maarten Baas, Studio Job en Piet Hein Eek, maar ook veelbelovende, pas 

afgestudeerde ontwerpers.  

 

Eenvoud, boerenland en natuur  

Eenvoud, boerenland en natuur - de drie belangrijkste thema’s uit het Brabantse werk van Van 

Gogh - vormen de leidraad voor de tentoonstelling. Uitspraken van de beroemde kunstenaar slaan 

als het ware een brug tussen zijn schilderijen en het tentoongestelde werk. 

Eenvoud: ‘Zeer rijk en toch zeer sober, zeer uitgezocht artistiek.’ 

Boerenland: ‘Ik ploeg op mijn doeken zoals zij op hun akkers.’ 

Natuur: ‘Het worstelen met de natuur scherpt de verbeeldingskracht.’ 

 

Eenvoud spreekt bij vormgevers bijvoorbeeld uit het gebruik van grondstoffen als papierpulp, 

gerecycled kunststof en afvalhout, uit de heldere constructies van stoelen, en uit ambachtelijke 

productiemethodes. Binnen het thema boerenland worden producten getoond die technologie, 

innovatie, industrieel ontwerp en toepasbaarheid in zich verenigen. Zoals een multifunctionele 

spitmachine, de biggenbodywarmer en het kweekvlees kookboek. En onder het thema natuur zijn 

onder andere lichtinstallaties te zien die natuurverschijnselen verbeelden en meubels waarop 

levende organismen groeien. 
 

Manier van denken en werken 

De esthetische kwaliteiten in relatie tot die thema’s - het uiterlijk, de uitstraling, de sfeer - spelen 

daarbij een rol. Maar de link tussen Van Gogh en de geselecteerde hedendaagse vormgevers laat 

zich zeker ook herkennen in de manier van denken en werken. Van Gogh ging methodisch en 

doelgericht te werk, in tegenstelling tot het beeld dat er van hem bestaat dat hij een impulsief 

werkende kunstenaar was. Hij experimenteerde volop met kleur, materialen, instrumenten en 

technieken en zocht permanent naar wegen om zichzelf te verbeteren. 

Ook veel designers zoeken voortdurend naar de mogelijkheden van grondstoffen, materialen en 

kleuren, met duurzaamheid als belangrijke randvoorwaarde. Vaak vormt de natuur een bron van 

inspiratie, net als traditionele werkwijzen, ambachten en vakmanschap. Maar ook nieuwe 

technologie wordt niet geschuwd. Zichtbaar is ook dat veel vormgevers, net als Van Gogh, hun 



object of product willen voorzien van een verhaal, en diepgang en betekenis willen meegeven. 

Met de mens als uitgangspunt.  

Zo laat deze expositie zien dat design veel meer is dan styling of het bedenken en maken van een 

‘mooie buitenkant’. Het is een manier van denken en werken om op een praktische manier 

vernieuwende, duurzame oplossingen te zoeken voor problemen en zo bij te dragen aan een 

betere, mooiere, leukere wereld. Van Gogh zou er zijn hoed voor afnemen! 

 

Niet alleen Het Noordbrabants Museum besteedt aandacht aan het 125
ste

 sterfjaar. Zo’n dertigtal binnen- 

en buitenlandse instellingen organiseert tentoonstellingen en culturele evenementen om het 125
ste

 sterfjaar 

van Van Gogh te herdenken. Het volledige programma is te vinden op: www.vangogh2015.eu  

 
 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie over de expositie en/of voor beeldmateriaal kunt u 

terecht bij: Yksi Expo / 040-7805034 - expo@yksi.nl - www.yksi.nl 

Het Noordbrabants Museum, afdeling Communicatie en Marketing, Stephanie Bosma, Tel: +31(0)73 6877 819 of 

pers@hnbm.nl 

 

Yksi Ontwerp staat garant voor spraakmakende meubel- en interieurontwerpen en heeft een eigen collectie van 

designmeubels, accessoires en exclusieve relatiegeschenken. 

Yksi Expo organiseert tentoonstellingen waarbij het werk van Nederlandse ontwerpers centraal staat. 

Yksi Winkel en webshop biedt een uitgebalanceerde collectie designmeubels en accessoires 

van Nederlandse makelij. 

 


