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Hyper Hybrids
Agnieszka Kurgan

Bas van Beek jest niezwykle interesującą postacią ak-
tualnej, designerskiej sceny w Holandii. Jego nazwisko wy-
wołuje co jakiś czas skandale i fale krytyki, która skupia się 
nie tyle na jego projektach i realizacjach, co bardziej na wy-
głaszanych przez niego sądach i opiniach na temat sytuacji 
współczesnego designu niderlandzkiego. Bas mówi otwarcie 
i z cynizmem o komercjalizacji produkcji przemysłowej, któ-
rą określa mianem „cyrku” i „małej burżuazyjnej farsy”, nie 
oszczędzając również kolegów po fachu skupiających się na 
lansowaniu własnych nazwisk i zaspokajaniu potrzeb zamoż-
nych klientów, którzy podążając za modą nabywają kolejne 
obiekty pragnąc podkreślić swój status społeczny. Limitowa-
ne kolekcje sygnowane wielkimi nazwiskami skupiają się na 
kreowaniu nowych trendów lub ślepym podążaniu za tymi już 

Bas van Beek is a 
very interesting personage 
of the current designers’ scene 
in the Netherlands. His name 
evokes from time to time the 
scandals and waves of criti-
cism that concentrate mainly 
not on his projects and per-
formances but on his opin-
ions and judgements on the 
situation of the contemporary 
Dutch design. Bas uses an 
open and cynical language to 
describe the commercialisa-
tion of the industrial produc-
tion, described by him as “a 
circus” and “a petit bourgeois 
farce”. He also does not spare 
his colleagues, who focus on 
promoting their own names 
and satisfying the needs of 
rich clients and who follow 
the fashion and buy more and istniejącymi, nie przywiązując wagi do obiek-

tywnej wartości samych przedmiotów. W świe-
cie projektowania coraz częściej brakuje myśli 
intelektualnej, rozważań formalnych, a królu-
je modny banał. Bas po raz pierwszy zwrócił 
uwagę na pewne problemy w swojej pracy dy-
plomowej obronionej w Willem de Kooning 
Academie w Rotterdamie, na którą składały się 
trójwymiarowe skany jego własnych fekaliów, 
stanowiące krytykę generowanej komputerowo 
architektury. Praca ta wywołała sporą dyskusję 
i sprawiła, że artysta na kilka lat odwrócił się od 
designu, do którego powrócił dopiero w 2004 
roku w projekcie  Reconstructed Oak Table. 
Zakupione w sklepie charytatywnym dębowe, 
owalne stoły Van Beek poddał obróbce likwi-
dując ich owalne rogi i tworząc prostokątne 
stoły. Jedyny punkt, w którym widoczna jest 
artystyczna manipulacja stanowią nogi mebli. 
Interesujący jest fakt, że w wyniku działań pro-
jektanta powstaje nowy obiekt – mebel, który 
jednak bazuje na gotowym przedmiocie, a pro-
ces jego powstania pozbawiony jest rysunko-
wego projektu. 

more goods to emphasise their social status. 
The limited collections signed with big names 
concentrate on creating new trends or blind 
following already existing ones, while they do 
not care about the objective value of the ob-
jects themselves. The world of design is more 
and more lacking the intellectual ideas, formal 
debates; they are ruled by the trendy cliche. 
Bas has first paid attention to certain problems 
in his diploma thesis defended at Willem de 
Kooning Academie in Rotterdam; the thesis 
consisted of three-dimensional scans of his 
own faeces and was a critic of a computer 
generated architecture. This work was widely 
discussed and led the author to turn his back 
on the design to which he returned in his 
project Reconstructed Oak Tables as late as 
in 2004. Van Beek has machined the oval, 
oak tables bought in the charity shop to cut 
their oval corners and make them rectangle. 
The only place where the artistic manipulation 
can be seen are the tables’ legs. It is quite 
interesting that the designer’s actions lead 

Reconstructed Oak Tables, 2004
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Pojawia się zatem pytanie, zadawane 
w przewrotny sposób przez samego autora, 
czy mamy tu do czynienia z designem? Co tak 
na prawdę zawiera się w definicji design? Sło-
wo to pochodzi z łac. designare: ‘wyznaczać’, 
‘mianować’. Dopiero włoskie disegno ‘rysunek’, 
‘wzór’ sugeruje rysunkową fazę przygotowaw-
czą w procesie powstawania końcowego dzieła. 
Czy zatem obiekt, powstały na bazie istnieją-
cych przedmiotów, pozbawiony papierowego 
bądź komputerowego projektu nie jest już de-
signem? Wydaje się, że ten problem to jedno 
z podstawowych pytań, które pojawia się w re-
alizacjach Basa van Beeka. Kolejnymi fazami 
badań Holendra są projekty Prequels i Rip-
Offs. Rip-Offs prezentuje 6 różnych wariacji na 
temat 10 istniejących wazonów, składających 
się ze znanych i unikatowych obiektów oraz 

to creation of the new products – the piece 
of furniture based on ready-to-use product 
and the process of its creation is lacking the  
drawing design. 

Therefore the question arises, asked 
in a perverse way by the author himself – is it 
still the design? What is the real meaning of 
design definition? The word comes from Latin 
designare: “to design”, “to nominate”. It is only 
the Italian disegno ‘drawing’, ‘pattern’,that 
suggest the drawing preparatory stage in 
the process of creation of the final piece of 
art. Therefore, the object created on basis of 
existing products and lacking its drawing or 
computer design seems not to be the design 
anymore? It seems that this problem is one 
of the basic questions asked in Bas van Beek 

Prequels: Turkey-Mug Hybrid  
Dayglow Green, 2007  

fragmentów zamienionych, zmutowanych. Powstające 
w ten sposób ceramiczne twory przywołują na myśl 
istniejące formy, stanowiąc jednocześnie współczesne 
mutanty, których działanie estetyczne wzmocnione 
jest użyciem ostrych kolorów. Projekt stanowi tanią 
reprodukcję prac mniej lub bardziej znanych desig-
nerów. Proces polega na transformacji, od rozczłon-
kowywania istniejących obiektów do kopiowania zna-
nych projektów. Bas van Beek wykorzystuje w tym 
celu prace m.in. takich autorów jak Hella Jongerius, 
Jan van der Vaart, czy Bernard Heesen. Sam autor 
porównuje je do muzycznych coverów, będących za-
wsze gorszymi i często nieudolnymi próbami odtwo-
rzenia znanych pierwowzorów. Powstałe ceramiczne 
obiekty stanowią „gorsze” wersje znanych projek-
tów, których działanie wzmocnione jest gotowymi 
kolorami CMYK potwierdzającymi ideę kopiowania 
i nadawania koloru bez wiedzy i udziału oryginalne-
go autora pracy w najbardziej konwencjonalny spo-
sób. Można w tym momencie zastanowić się, gdzie 
istnieje granica między unikatem a produkcją prze-
mysłową, tym co wyjątkowe i niepowtarzalne a tym, 
co pospolite i banalne. 

Na wystawie zaprezentowane zostaną rów-
nież designerskie projekty Basa powstające dla Pols 

projects. The other research area 
of the Dutchman are the projects 
entitled Prequels and Rip-Offs. Rip-
Offs shows 6 different variations on  
10 existing vases, consisting of 
known and unique objects and the 
pieces that were changed, mutated. 
The resulting ceramic creations make 
us think of existing forms, while at 
the same time they are the contem-
porary mutants, whose aesthetic 
expression is enforced by the use of 
sharp colours. The project is noth-
ing more but the cheap reproduc-
tion of works by more or less known 
designers. The core of the process 
is to transform: to decompose ex-
isting object and to copy famous 
projects. To this point Bas van Beek 
uses the works of such authors as 
Hella Jongerius, Jan van der Vaart 
or Bernard Heesen. The author him-
self compares them to the covers 
of songs, being always worse and 
often incompetent trials to recover 
the known originals. The resulting 
earthenware objects are “worse” ver-
sions of famous projects, and their 
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50% Discount,  
Richard Hutten ‘Ding’, 2004
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expression is further stressed by ready-to-use 
CMYK colours, reinforcing the idea of copy-
ing and colouring without the knowledge and 
participation of an original work’s author in the 
most conventional way. Here we can think about 
the borderline between unique object and the  
industrial mass production, between one and 
only and the common and cliche objects. 

The exhibition will also encompass 
the designer projects of Bas, produced by Pols 
Potten. “Hyper Hybrids” shows the wide spec-
trum of the artist’s personalities: the teaser and 
critic, the analyst of the contemporary design 
and the designer – an author of particular us-
able products. The presentation is addressed 
to all those who are tired of the domination of 
big design names, promoting more and more 
products priced as high as real pieces of con-
temporary art, the product design stars trans-
forming into international celebrities visiting 
fairs and exhibitions. “Hyper Hybrids” project 
also forces us to reflect over the lack of intel-
lectual thought in the industrial production and 
the increasing consumptionism, where the 
main part is played, mistakenly, by the ideas 
of uniqueness, elitism, exclusiveness.

Potten. „Hyper Hybrids” pokazuje szerokie 
spectrum działalności artysty, od prześmiew-
cy i krytyka, przez analityka sytuacji współ-
czesnego designu, po designera, autora kon-
kretnych obiektów użytkowych. Prezentacja 
skierowana jest do wszystkich, którzy zmę-
czeni są dominacją wielkich nazwisk w świe-
cie designu, promujących kolejne produkty, 
których ceny konkurować mogą z dziełami 
sztuki współczesnej, gwiazdami product 
designu zamieniającymi się w międzynaro-
dowych celebrytów przemieszczających się 
pomiędzy kolejnymi targami i wystawami. 
Projekt „Hyper Hybrids” zmusza również 
do refleksji nad brakiem myśli intelektualnej 
w przemysłowej produkcji i rosnącym kon-
sumpcjonizmem, w którym najistotniejszą 
rolę błędnie odgrywają pojęcia unikalności, 
elitarności, wyjątkowości.

Rip-offs, Collection Museum Boijmans van 
Beuningen Rotterdam, 2005 

Bambi Vase, Pols Potten, 2009



�



�0

Bas Van
Beek,  
a critical
interview
// 

Thimo te Duits



��

A  C R I

Let’s get straight to the point: Bas van Beek’s work is 
controversial. He opts for a conceptual approach within con-
temporary Dutch design. He is not one to avoid conflict and 
his work is cutting edge. Every time he completes a project it 
gives rise to a contradictory set of emotions. On the one hand 
his work is refreshing in that it manifests itself with a clarity 
that is unusual in the Netherlands. On the other, the result is 
so simple and effective that you have to ask yourself if things 
really are so straightforward and if design as a discipline should 
not be more complex.  

A good example of his work is the Rip-offs series of 
ten existing objects that he had cast in earthenware in 2005 
and spray-painted in five colours. The design element com-
prised nothing more than the decision to make the objects; the 
only variable being the selection. Van Beek chose both high-
end products by renowned Dutch designers and anonymous 
objects such as two German 1970s vases, a Star Wars teapot 
and a second-hand plastic watering can found at a flea market. 
The ten objects were cast in clay by Royal Delft, spray-painted 
and launched on the market. Objects with very different origins 
and made from a variety of materials – a textured blown-glass 
tankard by Bernard Heesen and a vase by Hella Jongerius in 
porcelain and glass with adhesive tape – were transformed into 
monochrome examples in a single material. The other copies 
include an oval porcelain multiple by Dick van Hoff, Wieki Som-
ers’ Stone Bottle, a stoneware multiple by Jan van der Vaart 
and an American vase in the form of a cactus. All ten designs, 
no matter what their status or value, were rendered uniform 
and sold for the same price. Because they were cast in clay 
the copies shrank by approximately 15 per cent in relation to 
the originals. In order to guarantee the lowest possible retail 
price the cast objects were not hand-finished, thus leaving the 
mould joints visible. Van Beek further emphasised the act of 
copying by spraying the objects in the hues of the four-colour 
printing process: cyan, magenta, yellow and black. There are 
also white versions.

Bas van Beek,
wywiad krytyczny
Thimo te Duits

Powiedzmy to wprost: prace Basa van Beek’a są kontro-
wersyjne. Jest on zwolennikiem konceptualizmu we współczes-
nym designie holenderskim. Nie unika konfliktów, a jego prace są 
niezwykle nowatorskie. Każdy ukończony przezeń projekt wzbu-
dza sprzeczne emocje. Z jednej strony jego twórczość zaskakuje 
jednoznacznością niespotykaną w Holandii. Z drugiej zaś strony 
efekt jest tak przekonywujący i prosty zarazem, że zaczynamy 
się zastanawiać, czy sprawa jest na tyle jasna, a design jako dzie-
dzina nie powinien być bardziej skomplikowany. 

Dobrym przykładem jest zbiór jego prac Rip-offs 
– serie 10 istniejących przedmiotów, które artysta w 2005 roku 
odlał w ceramice, a następnie pokrył pięcioma kolorami farby 
w sprayu. Element designerski w tym projekcie polegał jedynie 
na podjęciu decyzji o wykonaniu przedmiotu, jedyną zmienną 
był wybór wykonywanego obiektu. Van Beek wybiera zarówno 
produkty znanych projektantów holenderskich, jak i przedmioty 
anonimowe, takie jak dwa niemieckie wazony z lat 70-tych, czaj-
niczek z motywem z Gwiezdnych Wojen, czy też używana plastiko-
wa konewka znaleziona na pchlim targu. Obiekty te zostały wy-
palone w glinie przez Royal Delft, pomalowane farbą w spray’u, 
a następnie wprowadzone na rynek. Przedmioty o bardzo różnym 
pochodzeniu i wykonane z różnorakich tworzyw – kufel Bernar-
da Heesena z fakturowanego szkła dmuchanego i wazon Helli 
Jongerius ze szkła i porcelany sklejony taśmą klejącą – zostały 
przetworzone w obiekty monochromatyczne, wykonane z jedne-
go materiału. Do pozostałych kopii należą owalne formy zwie-
lokrotnione Dicka van Hoffa, kamienna butelka Wieki Sommers, 
kamienna forma zwielokrotniona Jana van der Vaarta i amery-
kański wazon w kształcie kaktusa. Wszystkie te prace, niezależ-
nie od ich statusu i wartości, zostały zuniformizowane i sprze-
dane za tę samą cenę. Ponieważ były one wypalone z gliny, kopie 
skurczyły się o około 15 procent względem oryginałów. Aby móc 
zaproponować klientowi możliwie najniższą cenę, obiekty te nie 
zostały wykończone ręcznie, tak więc widoczne są ślady formy. 
Van Beek następnie podkreślił akt kopiowania pokrywając obiek-
ty farbą w czterech barwach farb drukarskich: cyjanem, magentą, 
żółtym i czarnym. Istnieją również wersje białe.
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Thimo te Duits: How did you see your role as a de-
signer at that time? 

Bas van Beek: My position in this process was like the 
tragedy of a cover band: a parasitic need to reproduce the works of 
others knowing that one is doomed never to surpass the originals 
with one’s own repertoire. It is exactly this idea of the tragedy of 
the ‘unique’ versus ‘mass production’, the special becoming com-
mon, the ‘exception’ versus the ‘banal’, which has driven this project 
a step further: five different versions of ten vases have developed 
from a series of (no longer ‘unique’) pieces.

When the project was exhibited at Museum Boijmans 
Van Beuningen and in various galleries it caused something 
of a commotion in the Dutch design world. Designers couldn’t 
bear the fact that their work had been included in the series and 
the design critic Louise Schouwenberg climbed into the ring to 
defend the designers.1 Without researching the background to 
the project she focussed only on the fact that while copying is 
a common phenomenon in various fields, it was not acceptable 
to imitate the works of her beloved designers. Furthermore, she 
believed that the quality of the copies was not of a sufficiently high 
standard. But the key question in the discussion was, of course, 
whether or not Bas van Beek’s objects were indeed copies of 
his colleagues’ works – a question that Schouwenberg’s critique 
failed to address. For in fact Van Beek’s strategy resulted in some-
thing quite new, different and unexpected. Only the form of the  
Rip-offs bears any relation to the original while the material, col-
our, technique and finish are miles apart from the originals. 

TtD: How do you look back on that criticism?
BvB: Louise Schouwenberg’s circular argument is enor-

mously intriguing. Without having had a single conversation with 
me she bit herself in her own tail. She argues that I am flirting with 
fine art and that my works aspire to originality rather than denounce 
it. She suggested it would have been a better idea for me to col-
lect existing rip-offs of various designs and exhibit them alongside 
the ‘originals’ rather than make my own. The production of the se-
ries coincided with the emergence of ‘design-art’: expensive and 
exclusive one-off pieces with the aura of fine art. My colleagues 
were already occupied with conceptualising self-referential rip-offs, 
but these had not yet been given form. Following the exhibition at 
Boijmans they began making their own rip-offs. Hella Jongerius 
used my massive oak table aesthetic, Richard Hutten used vases 
by only ‘renowned’ designers for his limited-edition Homage series 
for Cor Unum, and last year Wieki Somers suddenly felt the need 
to cast chairs from China in aluminium with a coating of metallic 

1  Louise Schouwenberg, ‘Bas van Beek’, Metropolis M, no.6 2005, pp. 117-118

Thimo te Duits: Jaka była Twoja rola, jako de-
signera, w tym projekcie? 

Bas van Beek: Moja rola w tym procesie jest jak prze-
kleństwo cover bandu: pasożytnicza potrzeba kopiowania prac in-
nych ze świadomością, że nigdy nie uda się dorównać oryginałowi. 
na tym właśnie polega dramat opozycji „unikatowe”  wobec „pro-
dukowane masowo”; unikalności, która staje się powszednia, wy-
jątkowości kontra banalności – to sprawiło, że projekt ten posuwa 
się jeszcze dalej: pięć różnych wersji dziesięciu wazonów powstało 
z grupy (już nie wyjątkowych) elementów.

Kiedy projekt ten był wystawiany w muzeum Boi-
jmans Van Beuningen i w różnego typu galeriach, wywoły-
wał spory zgiełk w świecie holenderskiego designu. Projek-
tanci nie mogli pogodzić się z myślą, że ich prace stanowią 
element serii, a krytyczka zajmująca się designem – Louisie 
Schouwenberg zabrała głos w obronie projektantów. Bez głęb-
szej analizy kontekstu skupiła się na stwierdzeniu, że kopio-
wanie to bardzo częste zjawisko w różnych dziedzinach, jed-
nak nie można zgodzić się na imitowanie prac jej ulubionych 
projektantów. Ponadto była przekonana, że jakość kopii nie 
jest satysfakcjonująca. Kluczowym jednak zagadnieniem tej 
dyskusji było rozważanie, czy prace Basa van Beeka faktycz-
nie stanowią kopie obiektów jego kolegów – pytanie, które 
nie pojawiło się w krytyce autorstwa Schouwenberg. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że strategia działania Van Beeka jest 
nowatorska, odmienna i zaskakująca. Jedynie forma Rip-offs 
nawiązuje do oryginałów, podczas gdy materiał, kolor, technika 
i rezultat końcowy są od nich oddalone o lata świetlne. 

TtD: Jak odnosisz się do tej krytyki?
BvB: Podstawowy argument Louise schouwenberg jest 

niezwykle intrygujący. nie rozmawiając ze mną, wpadła we własne 
sidła. Zarzuca mi, że flirtuję ze sztuką, a moje prace raczej aspiru-
ją do oryginalności, niż wykazują ją. sugeruje mi, że lepiej byłoby 
pozbierać luksusowe podróbki oryginałów i wystawić je, niż wy-
konywać swoje własne. stworzenie tej serii zbiega się z pojawie-
niem pojęcia „sztuki designerskiej”: drogich i ekskluzywnych, uni-
katowych przedmiotów, tworzonych w duchu sztuk pięknych. Moi 
koledzy zajęli się już konceptualizacją własnych zapożyczeń, ale 
nie dali im jeszcze formy. Po wystawie w Boijimans zaczęli two-
rzyć własne plagiaty. Hella Jongerius wykorzystała estetykę mo-
jego masywnego dębowego stołu, Richard Hutten używał jedynie 
wazonów „znanych”  projektantów w swojej limitowanej kolekcji 
domowej dla Cor Unum, a w zeszłym roku Wieki somers nagle 
poczuła potrzebę, by tworzyć aluminiowe odlewy krzeseł z Chin 
i pokrywać je metaliczną farbą. Jak już wcześniej wspomniałem, 
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spray-paint. As I have stated before I do not aspire to originality. 
After all I made cheap ugly copies based on a particular aesthetic. 
That Schouwenberg also cast herself in the role of the designer 
by suggesting a ‘better’ alternative is simply laughable. We live in 
an age in which the copy is more important in our daily lives than 
the original. To distance yourself from this phenomenon is both 
naïve and decadent.

The Rip-offs were followed by a series of furniture. One 
of the most surprising was a chair made up of the seat from 
a cheap office chair to which Van Beek attached the undercar-
riage of a chair by Charles and Ray Eames. The act of design 
was restricted to drilling a few holes and screwing together 
two distinct worlds. A similar piece involved attaching a door to 
a second-hand chromed base. A remarkable genesis for a table 
in the year 2005.

A series of Gerrit Rietveld’ crate chairs executed by 
a carpenter were especially humorous. These chairs, designed 
by Rietveld in the 1930s, were intended to be easily assembled by 
the amateur carpenter from crate wood. Bas van Beek remained 
faithful to Rietveld’s DIY-credo but opted for MDF laminated with 
a fake stone print rather than the usual wood.  

In 2007 Van Beek spent time at the European Ceramic 
Workcentre developing the Prequels, a strange group of cast 
objects. Via the internet Van Beek had got hold of a range of 
hobby moulds for teapots, vases and similar objects. He de-
cided to combine various moulds to create hybrid, occasionally 
ridiculous objects that bear little resemblance to the original 
hobbyists’ products: the marriage of professional design and 
amateur work. 

TtD: Are you actually a designer or do you see your 
work primarily as an intellectual act? 

BvB: I am absolutely convinced that an intellectual act 
alone is not sufficient. It must also be manifest in a form. The in-
tellectual act is condensed and synthesised in order to be able to 
infiltrate and communicate within the professional discourse. The 
problematics that exist in the field of design can be made open to 
discussion not only through organising symposiums but also by 
the objects themselves. 

TtD: You have been rather outspoken about Dutch de-
sign. You are irritated by the enormous status that designers 
have won, whereas their work, when looked at critically, seems 
to exhibit all sorts of loose ends. They are not loyal to their own 
design doctrines; they are all fishing for success in the same 
pond. What do you consider the weakness of Dutch design?

nie aspiruję do oryginalności. Tak naprawdę stworzyłem brzydkie, 
tanie kopie, w oparciu o pewną estetykę. schouwenberg próbuje też 
obsadzić się w roli projektanta sugerując, że „lepsza”  alternatywa 
jest po prostu śmieszna. Żyjemy w czasach, w których kopia odgry-
wa w życiu codziennym większą rolę od oryginału. Próba odcięcia 
się od tego jest zarówno naiwna jak i dekadencka.

Rip-offs towarzyszyła kolekcja mebli. Jednym z naj-
bardziej zaskakujących było krzesło wykonane z siedziska 
taniego krzesła biurowego, do którego Van Beek dołączył 
ramę krzesła Charles’a i Ray’a Eamesów. Akt projektowania 
ograniczył się do wywiercenia kilku otworów i połączenia 
dwóch różnych światów. Podobna praca składała się z drzwi 
przytwierdzonych do używanej chromowanej ramy. Niezwy-
kły pomysł na stół w roku 2005!

Seria krzeseł skrzynkowych Gerrita Rietvelda, wy-
konana przez stolarza, była szczególnie zabawna. Krzesła te, 
zaprojektowane przez Rietvelda w latach trzydziestych, miały 
być łatwe do złożenia dla stolarza amatora. Bas van Beek po-
został wierny założeniu Rietvelda „Zrób to sam”, ale zamiast 
zwykłego drewna zdecydował się na laminowaną płytę MDF, 
z nadrukowanym kamiennym wzorem.  

W roku 2007 Van Beek przebywał w European Ce-
ramic Workcentre, pracując nad Prequels, grupą niezwykłych 
wypalanych przedmiotów. Za pomocą Internetu Van Beek do-
tarł do form kolekcjonerskich czajniczków do herbaty, wazo-
nów i innych tego typu przedmiotów. Zdecydował się połączyć 
różne formy, aby stworzyć hybrydowe, czasem zabawne pro-
dukty, które w niewielkim stopniu przypominają przedmioty 
kolekcjonerskie, stanowiąc mariaż profesjonalnego designu 
i amatorskiego wykonania. 

TtD: Czy jesteś designerem, czy uważasz raczej, 
że wykonujesz głównie pracę intelektualną? 

BvB: Jestem absolutnie pewien, że sama praca intelektualna 
nie wystarczy. Musi także przejawiać się w formie. Praca intelek-
tualna jest skondensowana i zsyntetyzowana, aby móc penetrować 
i przekazywać treści w ramach specjalistycznego dyskursu. Prob-
lematykę designerską można poddać dyskusji nie tylko organizując 
sympozja, ale także za pośrednictwem samych przedmiotów. 

TtD: Zawsze wypowiadałeś się otwarcie na temat 
kondycji holenderskiego designu. Drażni Cię niepropor-
cjonalnie wysoki status designerów, niewspółmierny do 
ich prac, które po krytycznym przyjrzeniu się uwidacznia-
ją wiele braków. Twoim zdaniem nie są oni lojalni wobec 
własnych doktryn artystycznych – wszyscy chcą osiągnąć 



��

I N T E R

BvB: Pornography has taught us that it is only possible 
to watch the graphic act of penetration with bad dialogue. In other 
words, it is impossible to have a decent conversation with a col-
league without being submerged in a monologue about their so-
called global success in exhibitions, recognition and international 
clients. 

In addition they now seem to be more preoccupied with 
designing their own identities: the pottering housewife, the bohe-
mian, the playboy, the anti-intellectualist, the nutty professor and 
the do-gooder to name but a few. Their consistency in this regard 
is shocking and has the result that you cannot assess the suc-
cess or failure of a design in objective terms detached from the 
designer’s fabricated identity. The established objective values for 
assessing a product are pushed to the background in favour of the 
subjective values of a particular trend, so-called material innova-
tion and the superego. 

TtD: What then, in your opinion, is good about Dutch 
design?

BvB: The paternalistic government which recognises and 
stimulates the quality of the public realm as a means of giving form 
to a political ideology. A scary word for that is propaganda, but you 
could also call it ‘soft-power’: culture as export product rather than 
bombs. The synthesis of the semiotic value and an idiosyncratic 
myth that surrounds the design like a thin skin has a proven socio-
political and economic value. 

TtD: What do you consider your position within Dutch 
design?

BvB: Just as there are very successful Hollywood direc-
tors and many B-movie directors, I would place myself in the latter 
category. It is impossible to gain access to the network of interna-
tional manufacturers without being friends with the Dutch Design 
Cartel. To be honest, I have no ambition to be a part of that. Ac-
cording to Nietzsche the classical moral values (charity, compas-
sion, consideration for others, treating other people as you would 
wish to be treated) are a means of protecting the weak from the 
strong. In other words, you do your fellow man no good by being 
friendly or by wanting to be loved. From this position I can probably 
broaden the spectrum of Dutch design. 

TtD: A comparable project to the Rip-offs is your 
project at Royal Leerdam in which you have taken classic 
batch-produced and mass-produced glass items and trans-
formed them into one-offs. What was the starting point for 
this project? 

sukces wśród tej samej, wąskiej grupy odbiorców. Co Two-
im zdaniem jest słabością designu holenderskiego?

BvB: Pornografia pokazała nam, że wizualną sztukę pe-
netracji da się oglądać tylko, gdy warstwa tekstowa pozostawia wiele 
do życzenia. Innymi słowy, nie sposób odbyć porządnej rozmowy 
z kolegą po fachu, by nie zostać wciągniętym w monolog na temat 
jego tak zwanych światowych sukcesów odniesionych na rozlicznych 
wystawach, uznania i międzynarodowych klientów. 

Poza tym, współcześni designerzy wydają się być głównie 
zajęci tworzeniem własnej tożsamości: gospodyni domowa zajmu-
jąca się garncarstwem, przedstawiciel bohemy, playboy, anty-in-
telektualista, szalony profesor czy altruista. Ich upór w tej mate-
rii jest szokujący i skutkuje tym, że nie sposób ocenić obiektywnie 
sukcesu, czy porażki projektu, bez towarzyszącej mu, sfabrykowa-
nej tożsamości designera. Ustalone obiektywne wartości, którymi 
należy się kierować w ocenie produktu są spychane na drugi plan 
przez subiektywne wartości danego trendu, tzw. innowacji mate-
riałów i super ego. 

TtD: Co zatem, Twoim zdaniem jest dobrego 
w designie holenderskim?

BvB: Opiekuńczy rząd, doceniający i stymulujący jakość 
sfery publicznej jako środka nadającego formę ideologii politycz-
nej. Przerażające słowo to „propaganda”, lecz zjawisko to moż-
na określić także terminem ‘soft power’: kultura, a nie bomby, jako 
produkt eksportowy. synteza wartości semiotycznej i osobliwego 
mitu otaczające design niczym cienka błonka posiadają sprawdzo-
ną wartość socjo-polityczną i ekonomiczną. 

TtD: Jaką pozycję zajmujesz na holenderskiej 
scenie designerskiej?

BvB: W Hollywood istnieje kilku reżyserów, którzy od-
nieśli spektakularny sukces oraz wielu reżyserów filmów klasy B. Ja 
umieściłbym się w tej drugiej kategorii. nie sposób osiągnąć dostęp 
do sieci międzynarodowych producentów, nie będąc w bliskich kon-
taktach z Holenderskim kartelem Designerskim. szczerze mówiąc, 
nie zależy mi na tym. Jak twierdził nietzsche, klasyczne warto-
ści moralne (dobroć, współczucie, szacunek dla innych, traktowa-
nie innych ludzi, tak jak samemu chciałoby się być traktowanym) 
to narzędzia służące ochronie słabszych przed silniejszymi. Inny-
mi słowy, nie czynisz niczego dobrego drugiej osobie zachowując 
się w przyjacielski sposób czy chcąc być kochanym. Przyjmując ten 
punkt widzenia, mógłbym zapewne rozszerzyć spektrum oddzia-
ływania holenderskiego designu. 

TtD: Projektem porównywalnym do Rip-offs jest to, 
co zrobiłeś w Royal Leerdam: przekształcenie klasycznych 
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Untitled Chair 2005 edition of 10, 
Collection Museum Boijmans van Beuningen  

Rotterdam, 2005
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BvB: Product design has the peculiar property of trans-
forming an idealistic principle into a marketing tool. The profession 
injects itself with ‘innovation’ to avoid falling behind the competi-
tion. That happens with ‘form follows function’: you buy a product 
because it is functional (the subjective values are subordinated).

My proposal was to disrupt the existing production proc-
ess and thereby redefine it by transforming the batch production 
into the production of one-offs, both of which come from the same 
production line. The greatest benefit here is that it was not necessary 
to invest in a costly new production process; the existing facilities 
were sufficient. The production capacity remains undiminished, 
the difference being that the product meets the universal demand 
for one-offs, but for the masses. The result is a so-called hyper-
hybrid: something that is both unique and mass-produced. In this 
way the industrial process can devalue the attributed value of the 
one-off to that of the ‘old’ mass-produced object. 

A variable factor is introduced into the production process. 
The glass bubbles are blown in open moulds so that the finished 
product takes on the form inside the mould and that around it (as 
in the Prequels). The result is always different because of the vary-
ing extent of the gaps between the components of the moulds. A 
degree of control is relinquished within the possibilities that glass 
affords as a material. 

TtD: Your designs stem from the formulation of prin-
ciples, which are then executed as precisely as possible. What 
is the basis of these principles? 

BvB: Firstly, on the basis of proto-fascist control: the extent 
to which you hand over the manifestation of the form to another, 
whether an amateur, craftsman, trainee or a so-called professional 
production facility; each of them brings their own interpretation to 
the production process. I had the Royal Rip-offs made by a glass-
blower. You would think that after doing it 120 times he would have 
got the hang of it, yet some of the pieces simply didn’t come up 
to scratch because I was not supervising the process. I attempt 
to relinquish as much control as possible so that almost nothing 
remains and this is, I think, the problem that critics and my col-
leagues have with my work. 

Secondly: in addition to the many coffee-table books, 
there are also a decent number of texts that take a critical posi-
tion on the development of the design discipline. For those who are 
interested, I recommend Visies op Vormgeving (Visions of Design) 
by Frederieke Huijgen and Bruno Munari’s Design as Art, which 
formulates the difference between the designer and the stylist. In 
my opinion styling is the Western answer to terrorism. My position 
relates to these and other books and my love of films and above all 
those without artistic pretensions. In films the Emeco 1006 Chair is 

masowo produkowanych obiektów szklanych w niepowta-
rzalne dzieła. Co było inspiracją dla tego projektu? 

BvB: Projektowanie produktów ma swoistą właściwość 
wiążącą się z transformacją idealistycznych zasad w narzędzia 
marketingowe. Profesja szczepi się „innowacją”, aby nie dopuścić 
do wypadnięcia z obiegu. To samo ma miejsce w przypadku zasady 
„forma podąża za funkcją”: kupujesz produkt, gdyż jest funkcjonalny 
(subiektywne wartości podporządkowane są tej funkcjonalności).

Ja natomiast zaproponowałem przerwanie istniejące-
go procesu produkcyjnego i ponowne jego zdefiniowanie poprzez 
przekształcenie produkcji masowej w wytwarzanie pojedynczych 
egzemplarzy, przy czym oba rodzaje obiektów schodziły z tej samej 
linii produkcyjnej. największym sukcesem w tym przypadku było 
wykorzystanie istniejących urządzeń produkcyjnych, dzięki czemu 
nie trzeba było inwestować w nowy, kosztowny proces. Wydajność 
linii produkcyjnej nie uległa pogorszeniu; jedyna różnica polegała 
na tym, że produkt spełnił uniwersalne kryteria wyjątkowości – ale 
przeznaczonej dla mas. W wyniku tego procesu powstała tzw. hi-
per-hybryda: coś, co jest jednocześnie unikatowe i wytwarzane na 
skalę masową. W ten sposób proces przemysłowy może zdewaluo-
wać wartość przypisaną pojedynczemu egzemplarzowi w stosunku 
do „staroświeckiego”  przedmiotu produkcji masowej. 

Do procesu produkcyjnego zostaje wprowadzona zmien-
na. Do otwartych form wdmuchiwane są bańki szkła, dzięki czemu 
gotowy produkt przybiera kształt zarówno wewnątrz formy, jak 
i wokół niej (podobnie jak w projekcie Prequels). Wynik jest zawsze 
inny, ze względu na zmienną wielkość przestrzeni między elemen-
tami form. Świadome działanie zostaje częściowo zarzucone na 
rzecz możliwości, jakie daje szkło jako tworzywo. 

TtD: Podstawą Twoich projektów jest tworzenie 
zasad, które następnie są możliwie dokładnie wcielane 
w życie. A co jest podstawą tych zasad? 

BvB: Po pierwsze jest nią proto-faszystowska kontrola: 
to, na ile przekazujesz wyraz formy drugiej osobie – amatorowi, 
rzemieślnikowi, uczniowi czy tak zwanemu profesjonalnemu za-
kładowi produkcyjnemu. każdy z nich wnosi własną interpreta-
cję do procesu produkcyjnego. Projekt Royal Rip-offs wykonywał 
dmuchacz szkła. Można by pomyśleć, że robiąc to 120 razy będzie 
to robił bezbłędnie, a jednak część elementów nie jest idealna, po-
nieważ osobiście nie nadzorowałem procesu produkcji. starałem się 
maksymalnie ograniczyć kontrolę, tak by niemal zanikła i to jak 
sądzę jest główną przyczyną, dla której krytycy i inni artyści mają 
problem z moją twórczością. 

Po drugie: oprócz typowych „czytadeł”  istnieje też całkiem 
sporo tekstów, które podchodzą krytycznie do rozwoju dyscypliny 
designu. Osobom zainteresowanym tematem polecam lekturę Visies 



��

usually used in fascist spaces such as interrogations rooms (The 
Matrix), office (X-Men) and psychiatric hospitals (Hellboy). Mies 
van der Rohe’s Barcelona chair has a similar negative connotation 
and is almost exclusively used in spaces where the villain is intro-
duced (James Bond). We gain an insight into our perception of the 
environment within the context of film through the use of design 
(production design) where we encounter design classics. You can 
ask yourself whether you are a fascist/ plebeian if you have one of 
the aforementioned chairs in your living room. The logical ques-
tion for the designer is whether, if required, you would be willing 
to design such a chair. 

TtD: For the past two years you have been lecturing 
at the designLAB at the Rietveld Academie. How does your 
teaching relate to your work as a designer? 

BvB: They’re not really that different. I share my fascina-
tions, obsessions and irritations with my students whether they be 
geopolitical developments, social issues, the influence of recronom-
ics (recreation/economics) on our landscape, a visit to the Efteling 
amusement park or a party at which my colleagues moan about the 
new generation of designers who they think are getting too much 
exposure while they themselves have been pulled from the same 
top hat. I discuss these things with my students and am interested 
to hear about their ambitions. I try to teach them not to believe that 
you can’t change the world through design and try to develop they 
feeling for form. Without teaching you can never undertake such 
in-depth research. The teaching and the work enrich each other. 
You are forced to keep reading, observing, thinking about your po-
sition and you are forced to remain critical. In the past few years 
my work has been enriched tenfold through teaching. 

TtD: Do you consider your output as an oeuvre. Has 
there been a development in your work? 

BvB: The collections overlap but are very different. Dur-
ing the production process I become enormously enthused by the 
form/detail consequences of my stated principles. When a collec-
tion is ready I seriously consider giving up product design and think 
about doing something totally different because I have no idea how 
to proceed. After six months or so boredom and a slight existential 
crisis gradually nudge me into formulating a new collection. In 2008 
I designed my first commercial collection for Pols Potten. The di-
rector was pleasantly surprised by one of the Prequels I had made 
at the European Ceramic Workcentre. He literally said: ‘I want that, 
only bigger and more!’ I was initially a little reticent, after all he was 
asking me to reproduce my own approach to a particular collec-
tion. I soon realised that the only way to proceed was to beat them 
at their own game. This resulted in a form of opulence that I could 

op Vormgeving (Wizje designu) autorstwa Frederieke Huijgen 
i Design as Art (Design jako sztuka), autorstwa Bruno Mu-
nariego, która wprowadza rozróżnienie między designerem i sty-
listą. Moim zdaniem stylizacja stanowi odpowiedź Zachodu na 
terroryzm. Moje stanowisko odnosi się do autorów tych i innych 
książek, odwołuję się również do mojej miłości do filmu, zwłasz-
cza tego pozbawionego pretensji artystycznych. W filmach krzesło 
emeco 1006 zwykle występuje w faszystowskich przestrzeniach, 
takich jak sale przesłuchań (Matrix), biura (X-Men) czy szpitale 
psychiatryczne (Hellboy). Podobnie negatywną konotację ma krze-
sło Barcelona Miesa van der Rohe’a, które występuje niemal wy-
łącznie w scenach, w których pojawia się czarny charakter (James 
Bond). Zyskujemy wgląd w naszą percepcję otoczenia w kontek-
ście filmu poprzez zastosowanie designu (product designu), od-
najdując designerskie klasyki. Jeśli w Twoim salonie stoi jedno ze 
wspomnianych krzeseł, być może powinieneś zadać sobie pytanie, 
czy nie jesteś faszystą/plebejuszem. Dla designera logicznym wy-
daje się natomiast pytanie, czy w razie potrzeby chciałby zapro-
jektować takie krzesło. 

TtD: Od dwóch lat wykładasz w designLAB w Riet-
veld Academie. Jak Twoja praca wykładowcy odnosi się 
do profesji designera? 

BvB: Tak naprawdę są do siebie podobne. Dzielę się ze 
studentami swoimi fascynacjami, obsesjami i irytacjami dotyczą-
cymi wszystkich możliwych tematów: rozwoju geopolitycznego, 
spraw społecznych, wpływu rekronomii (rekreacja/ekonomia) na 
krajobraz naszego kraju, wycieczki do parku rozrywki efteling 
lub przyjęcia, na którym moi koledzy po fachu narzekali na temat 
nowego pokolenia designerów, którzy sądzą, że zostali zdemasko-
wani, podczas gdy sami zostali wyciągnięci z tego samego kape-
lusza. Rozmawiam o wszystkich tych rzeczach ze swoimi studen-
tami i chętnie słucham o ich ambicjach. staram się nauczyć ich, aby 
wierzyli, że mogą zmienić świat przez design i próbowali rozwijać 
swoje wyczucie formy. Bez nauczania nigdy nie mógłbym prze-
prowadzić tak dogłębnych badań. nauczanie i praca artystyczna 
wzajemnie się wzbogacają. Zmusza Cię to do czytania, obserwo-
wania, zastanowienia nad swoją pozycją i zachowania krytycz-
nego spojrzenia. W ostatnich kilku latach moja twórczość zyskała 
wielokrotnie dzięki nauczaniu. 

TtD: Czy uważasz, że Twój dorobek artystycz-
ny jest czymś szczególnym? Czy zauważasz rozwój swo-
jej twórczości? 

BvB: kolekcje pokrywają się częściowo, ale jednocześnie 
są bardzo różne. Podczas procesu produkcyjnego wyjątkowo po-
rwały mnie konsekwencje moich zasad widziane w postaci formy/
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not have anticipated. The materials were upgraded – porcelain 
instead of stoneware – but the price was lower even though the 
objects were larger. And the craftspeople in China added their 
own aesthetic. The Wolf Watering Can was simply cast in two 
pieces and then stuck together with glue after the firing, which 
was not the intention at all. This stupid impossible detail formed 
the basis for a new collection of furniture, glass and ceramics. 
So yes, you might initially suppose that there has been no devel-
opment, on the other hand I never do the same thing twice and 
I reconsider my position with every new project. 

Thimo te Duits, Rotterdam July 2009
Translated by Gerard Forde

detalu. Gdy kolekcja jest gotowa zaczynam poważnie rozwa-
żać porzucenie projektowania przedmiotów i zajęcie się czymś 
zupełnie innym, gdyż nie mam pojęcia, co mógłbym robić dalej. 
Po mniej więcej pół roku nuda i coś w rodzaju lekkiego kryzysu 
egzystencjalnego popychają mnie do stworzenia nowej kolekcji. 
W 2008 r. zaprojektowałem pierwszą komercyjną kolekcję dla 
Pols Potten. Dyrektor był mile zaskoczony jednym z obiektów 
z serii Prequels, który wykonałem w european Ceramic Works-
centre. Powiedział: „Chcę tego, tylko żeby było większe i w więk-
szej ilości!”  Z początku odniosłem się do tego pomysłu z rezer-
wą: jakby nie było, prosił mnie, żebym skopiował własną wizję 
pewnej kolekcji. Wkrótce jednak zrozumiałem, że jedyne, co mogę 
zrobić, to pobić ich własną bronią. Zaowocowało to bogactwem, 
którego nie mogłem przewidzieć. Zmieniłem materiał na lepszy 
– wybrałem porcelanę zamiast kamionki – ale cena i tak okazała 
się niższa, mimo, że obiekty były większe. Własną estetykę dodali 
też chińscy rzemieślnicy. Wilcza konewka została po prostu odla-
na w dwóch kawałkach i po wypaleniu sklejona, choć mój zamysł 
był zupełnie inny. Ten drobny detal bez znaczenia zainicjował 
powstanie zupełnie nowej kolekcji mebli, przedmiotów szklanych 
i ceramicznych. Zatem odpowiedź brzmi: tak. Można przypusz-
czać, że nie ma żadnego rozwoju, z drugiej jednak strony nigdy 
nie robię danej rzeczy powtórnie i swoją koncepcję artystyczną 
rozważam od nowa przy każdym nowym projekcie. 

Thimo te Duits, Rotterdam lipiec 2009 r.
Tłumaczenie Gerard Forde
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Prequels: Japanese vase-Fairy Birdbath 
Hybrid silver, 2007
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Prequels: White Horse Mold silver, 2007
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Goblets, 2007
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Prequels: Japanese vase-Fairy Birdbath Hybrid 
Dayglow Green, 2007
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Prequels: Turkey-Mug Hybrid  
Dayglow Green, 2007
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Bambi Vase for Pols Potten, 2008
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Rooster Vase for Pols Potten, 2008
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Prequels: Teapot-Teapot Hybrid,  
in collaboration with antistrot, 2007
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Prequels: Cup, in collaboration  
with antistrot, 2007

Prequels: santashoe-ashtray Hybrid,  
in collaboration 

with antistrot, 2007
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Prequels: Jesus-Vase Hybrid, 
 in collaboration with antistrot, 2007
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Prequels: santashoe-ashtray Hybrid,  
in collaboration with antistrot, 2007
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Prequels: Turkey-Mug Hybrid in collaboration  
with antistrot, 2007
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Prequels: White Horse Mold,  
in collaboration with antistrot, 2007
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Royal Rip-offs Lindgrün, 2009
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Royal Rip-offs Willem Heesen, 2009
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Royal Rip-offs White sandblasted, 2009
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Royal Rip-offs Frank Lloyd Wright Green, 2009

Royal Rip-offs Gold Leaf, 2009
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Royal Rip-offs Crystal, 2009
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Royal Rip-offs Mirror, 2009
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Prequels: Teapot-Teapot Hybrid silver, 2007
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