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Creativiteit heeft altijd centraal
gestaan bij Jaguar. Het merk volgt,
van de iconische lijnen van het
E-type tot de 2019 World Car of the
Year, de volledig elektrische
I-PACE, de woorden van Jaguar
oprichter Sir William Lyons: „like
no other”.
Het is deze vindingrijkheid en
i nd iv idua l iteit d ie we i n
Jaguar Magazine onder de aandacht
brengen. Overal veranderen
creatieve mensen de manier waarop
we de wereld ervaren en erover
nadenken. Sommigen in het klein,
anderen in het groot. Sommigen
verbeteren het of maken enorme
sprongen op nieuwe gebieden. En
a l lemaa l gebr ui ken ze hun
creativiteit om verder te komen en
voortgang te stimuleren.
In dit nummer ontmoeten we
inspirerende mensen op het gebied
van design, technologie, filantropie,
eten en literatuur, rijden we naar
creatieve hubs en krijgen we een
glimp van wat er in de toekomst gaat
komen. Geniet van de reis.
Derek Harbinson
Editor
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MARCUS DU SAUTOY
Marcus, Simonyi professor voor the
Public Understanding of Science aan de
Universiteit van Oxford, is een bestsellerauteur. Hij werkt samen met artiesten om
de verbanden tussen wiskunde en muziek te
verkennen. In dit nummer schrijft hij over de
opkomst van kunstmatige intelligentie en
vraagt zich af of computers ooit zo creatief
kunnen zijn als mensen.

SUBS

BRYCE DUFFY
Bryce fotografeert al meer dan 20 jaar; iedereen van Lady Gaga en
Rami Malek tot Jamie Lee Curtis en Elon Musk. Zijn werk is verschenen in Wired, The Atlantic, The New Yorker en Rolling Stone. Hij
woont in Pasadena in Californië en leidt fotografenagentschap DS
Reps vanuit New York, San Francisco en Los Angeles.

ART

DEachter
MENSEN
dit nummer

SUZANNE IMRE
Suzanne, die in dit nummer
schrijft over interior
designer Joyce Wang is
redacteur geweest bij
vooraanstaande interieurmagazines en leidt al 17 jaar
de website Livingetc. Ze is
stijlexpert, trendleider en
branche-adviseur voor
diverse merken.
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CLIENT

BILL DUNN
Bill, de redacteur van The Selectors is
verslaafd aan Jaguars sinds hij 6 jaar
oud was en luisterde naar Fleetwood
Mac’s Tusk op eight-track in de E-Type
Series 3 V12 van zijn vader. Hij heeft
mensen als Hunter S Thompson en
David Bowie geinterviewd en gewerkt
voor Esquire en GQ.

DAVID RYLE
Rapha, Emirates, Sky TV en Expedia horen
bij de merken in de portfolio van fotograaf
David, net als foto‘s van mensen als
Matthew Williamson en Calvin Harris. Hij is
bekend vanwege zijn stijl, die licht en kleur
samenbrengt. Zijn foto‘s zijn verschenen in
the International Photography Awards en
the Association of Photographers Awards.
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Het beste, door de beste. Ons panel wereldwijde experts kiest de mooiste
dingen uit de wereld van kunst, design, eten en mode
Curator Bill Dunn Geïllustreerde portretten Paul Ryding
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KLEDING

Phoebe Gormley
Oprichter en hoofd van Gormley and
Gamble, Savile Row’s eerste kleermaker voor vrouwen door vrouwen
gormleyandgamble.com

Keuze: Penelope Chilvers
fluwelen slippers op maat
„Ik vind het geweldig dat ze uniek, leuk en eigenzinnig
zijn, maar wel een twist op een klassieker. Niemand anders
heeft ze en ze voelen gewoon ‚mij’. Ik heb ze in onze
winkel in Savile Row en draag ze wanneer ik geen hakken
wil. Met een pak zien ze er episch uit.”
penelopechilvers.com
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Bill Amberg
Een leer designer die het gebruik
van het materiaal heeft veranderd,
en wiens Rocket Bag in de permanente collecties van de V&A Londen
en MoMA New York staat
billamberg.com

Keuze: Sebastian Cox Bayleaf Desk
„Sebastian is zo slim en heeft zo'n goede
touch. Al zijn werk is mooi - er is geen enkel
stuk dat niet voortreffelijk is. Hij heeft zo'n
lichte aanpak en is ook duurzaam. Hij heeft bos
in Kent op de boerderij van zijn vader, waar hij

Dutch - THE SELECTORS, 1

DESIGN

het hout voor zijn ontwerpen zaagt.
Hij pleit voor Brits hout wat hij
ontwerpt maakt en freest. Ik heb
gekozen voor dit Bayleaf bureau in
walnoot. Een bureau is speciaal; het
is zo'n intiem meubelstuk, heel
persoonlijk. Een goed bureau helpt
je te werken en je moet er een band
mee krijgen. Zoals alle goede
ontwerpen valt het niet echt op, maar als je
dichtbij komt, zie je dat de details echt mooi
zijn. De manier waarop de geweven mantel
met het frame samenwerkt, de manier waarop
de lades schuiven... Ik ben er dol op.”
sebastiancox.co.uk
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The Selectors

KUNST

Steve McPherson
Bekroond beeldhouwer die afgedankt
marien plastic gebruikt als zijn
belangrijkste medium
stevemcpherson.co.uk

Keuze: Peter Beard, fotograaf
„Peter Beard is mijn inspiratiebron
sinds mijn late tienerjaren op art
college, rond 1990. Hij is een
ongelooflijk personage, een echte
avonturier in elke zin van het woord.
Wat me eerst in zijn werk aantrok, is
alle informatie, gedachten, tekst,
gevonden afbeeldingen en objecten,
en zijn eigen foto´s, allemaal
gecomprimeerd tot gigantische
visuele dagboeken. De boeken zijn
doorwrocht met details van zijn leven
en ervaringen binnen de culturen en
geschiedenis van zijn huizen in Kenia
en de VS. Voor Beard lijkt het of alle
details van het leven en drama's een
spektakel zijn dat moet worden
gevangen, gebonden en bewaard in
deze sombere maar feestelijke
tombes. Ik had het geluk de man te
ontmoeten op een van zijn
tentoonstellingen in New York in 1997.
Ik was zo onder de indruk dat ik
nauwelijks met hem kon praten.”
peterbeard.com
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Georgianna Hiliadaki
ART

Chef en mede-oprichter van The
Modern Greek Food Group, wiens
vlaggenschip, The Funky Gourmet in
Athene, twee Michelin-sterren heeft
funkygourmet.com

PRODUCTION

Keuze: Ferran Adrià,
culinair pionier

CLIENT

„Ferran Adrià is zonder twijfel
de vader van de moderne
gastronomie. Zijn culinaire genie
heeft hem onderscheiden als een
van de meest invloedrijke chefs
aller tijden en de vader van de
avant-garde keuken. De missie
van Ferran is om ‚de grenzen van
de gastronomische ervaring te
ontdekken’ en die heeft hij
duidelijk bereikt. Mijn baan bij
hem in het beroemde El Bulli in
2005 was belangrijk voor mijn
carrière en de latere vorming van
de Griekse avant-garde keuken.
Ferran vertelde me, ‚je moet
georganiseerd zijn om een
anarchist te kunnen zijn’. Dit
simpele advies heeft zijn wijsheid
vele malen bewezen in mijn
culinaire leven. Het is moeilijk
om slechts één gerecht van hem
te kiezen, maar ik vind de kaviaar
met hazelnoten van zijn 2011
afsluitingsmenu een bijzonder
hoogtepunt.”
El Bulli heropent in februari 2020, als
elBulli1846, eenlaboratorium en museum
van culinaire innovatie’.
elbullifoundation.com
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Grant Gibson
Ontwerp-, architectuur- en
craft-deskundige met de
veelgeprezen podcast
Material Matters
instagram: grant_on_design

Keuze: Morten Klitgaard,
glasartiest
„Met gentrificatie en
stijgende vastgoedprijzen
is het echt moeilijk om kunstenaar in Londen te
zijn. Dus bedrijven als London Glassblowing, die
dit jaar al een decennium een galerij-cum-studio
in Southwark runt, zijn belangrijk. Het bedrijf,
opgericht in 1976 door Peter Layton, een pionier
van de studioglasbeweging in Engeland, is een
broeikas voor nieuw talent door faciliteiten te
bieden aan artiesten. Het is moeilijk iemand te
kiezen, maar ik ben een grote fan van het werk
van Morten Klitgaard. De Deense artiest
experimenteert met de transparantie van het
materiaal en creëert een gepokt, glazuurachtig
uiterlijk voor zijn stukken. Heel fascinerend.”
mortenklitgaard.com

MODE

FOTO´S: ADAM GOLDBERG/A LIFE WORTH EATING; DORTE KROGH; A COLLECTED MAN

Tanja Martin
Stylist voor Pharrell,
Cillian Murphy, Michael
Fassbender, Colin Firth
en Kit Harrington
Keuze: The Burberry
Trench, herontworpen
door Riccardo Tisci
„Er is één grote
jassentrend deze winter – de
trenchcoat. En mijn keuze kan
niet anders dan Burberry zijn. De
komst van ex-Givenchy Creative
Director Riccardo Tisci bij Burberry heeft misschien voor hun
revival gezorgd, maar het is de
functionaliteit van deze veelzijdige jas waarop de populariteit van
het merk rust. Hij heeft hun klas-

sieke trenchcoat voor
herfst/winter 2019
oversized proporties
gegeven, zodat de
meer relaxte pasvorm
geschikt is voor zowel
maatpakken als
off-duty kleding.
Oorspronkelijk ontwikkeld voor de soldaten in de loopgraven van de eerste
Wereldoorlog, is de functionaliteit
nog dezelfde; de raglan mouwen,
stormflappen, rugpas en manchetten, maar je kunt hem nu net
zo goed zien met een paar
Converses en een zwart midi
T-shirt als met pak en brogues.”
burberry.com
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Luke Jennings, maker van de meest favoriete vrouwelijke
moordenaar ter wereld, verklaart de allure van Killing Eve’s
Villanelle en hoe gecast werd voor de tv-uitvoering van zijn boek
Tekst Olly Richards

ART
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oen Luke Jennings begon met brainstormen voor

CLIENT

het personage dat Villanelle zou worden, de iconische
moordenaar van de tv-hit Killing Eve, hij had twee
woorden in gedachten: „waanzinnig vermakelijk”.
Hoewel er veel andere woorden zijn die je zou kunnen
gebruiken om haar te beschrijven, zijn die twee bijzonder
toepasselijk. Villanelle is, zowel in Jennings boek,
Codename Villanelle, als gespeeld door Jodie Comer in de
tv-serie, een personage dat je in dezelfde
minuut zowel in angst als brullend van
het lachen kan achterlaten. Villanelle is
een Russische wees en getraind om
huurmoordenaar te worden. Ze houdt
van haar werk en geniet van het kat-enmuisspel met Eve Polastri, een MI5 agent
die haar moet volgen. Ze is ongetwijfeld
een van de meest charismatische fictieve
schurken van het afgelopen decennium.
In 2013, toen hij zijn eerste Villanelleverhaal schreef, was Jennings al een
behoorlijk succesvolle romanschrijver
(zijn boek Atlantic was zelfs genomineerd
voor de Booker Prize), maar hij wilde iets schrijven dat
louter ter vermaak diende, met personages die niet de
typische stijlfiguren van het misdaad-thriller genre
waren. En daar was Villanelle.
„Ze verscheen helemaal af in mijn hoofd,” zegt
Jennings. „Ik heb veel over psychopathie gelezen. Ik
dacht na over hoe iemand zo zou kunnen worden; wat
moet haar als kind zijn overkomen om haar tot deze
16 / Jaguar Magazine
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volwassene te maken.” Hij wilde niet de typische
tv-psychopaat creëren, die zonder gevoel of emotie
werkt. Hij las studies over psychopaten die zich bewust
zijn van hun eigen ziekte, maar zich er niet voor schamen
en over theorieën dat psychopaten liefde of empathie
kunnen voelen, maar dit in vakjes stoppen. Hij wilde een
personage maken die een angstaanjagende moordenaar
was, maar wel zo zelfbewust dat ze precies wist wat ze
deed en er geen excuses voor maakte. Hij
wilde een vreselijk monster creëren:
iemand die zonder oorzaak of motief de
vreselijkste daden pleegt, gewoon omdat
ze ervan houdt.
Een aantal zaken kwam samen om het
DNA van Villanelle te vormen. Jennings
was geïnspireerd door het leven van Idoia
López Riaño, een commando van de
Baskische separatistische ETA uit de
jaren tachtig. Beter bekend als La
Tigresa, zou ze Spaanse politieagenten
verleiden en vervolgens vermoorden,
zogenaamd in naam van de Baskische
onafhankelijkheid. „Ik vond haar fascinerend”, zegt
Jennings. „Ze was welbespraakt en aantrekkelijk,
iemand die een succesvol leven zou kunnen hebben...
Ze leek het doden gewoon echt leuk te vinden.” Jennings
gebruikte dat om de duistere komische moorden van
Villanella te modelleren, die altijd veel ingewikkelder
zijn dan nodig is, omdat ze, zoals Jennings zegt, gewoon
geniet van het moorden.

Dutch - CELEB/JODIE, 1

Interview
Killer instinct
Luke Jennings (hiernaast)
zegt dat Villanelle, gespeeld
door Jodie Comer (links),
„in een keer” bij hem op kwam

„Ik bedacht hoe
iemand kon worden
zoals zij, wat haar
als kind was
overkomen om haar
tot de volwassene te
maken die ze is”
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„Vanaf het
eerste shot
beheerste
Jodie Comer
de situatie’’
Luke Jennings
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Interview
Een andere inspiratie voor Villanelle kwam van had ze alles onder controle.” De scène die Comer voor
Jennings' vorige leven als een danscriticus voor de auditie speelde, is de nu klassieke scene waarin
The Observer (hij schreef zijn laatste recensie voor de krant Villanelle, gekleed in een grote, roze overdadige jurk,
eerder dit jaar). „De wereld in de Villanelle boeken is wordt geëvalueerd door een psychiater. Ze geeft alle
enorm theatraal”, zegt hij. „ Je krijgt een gevoel van juiste antwoorden, maar op een manier die suggereert
kunstgrepen. Ze zijn zeker niet bedoeld om realistisch dat ze het zeker verdient om opgesloten te worden.
te zijn. Ik denk dat mijn liefde voor de wereld van „Ze moet tegelijk zeer geordend en bevreemdend zijn”,
optreden dat beïnvloedde.”
zegt Jennings. „Er was iets volkomen onevenwichtigs
Het was altijd de intentie van Jennings dat Villanelle aan haar. Ze deed het op een manier waardoor ze vanaf
meer zou worden dan alleen een personage op een het begin het personage was. Ze claimde haar.”
bladzijde. „Tv was het doel”, zegt hij. „Dat was de reden
Twee seizoenen lang heeft Comer nu aanspraak
dat ik episodisch en zeer visueel schreef.” Hij publiceerde gemaakt op Villanelle. Ze is misschien niet de
tussen 2014 en 2016 vier novelles op Amazon Kindle, hoofdpersoon van de show, Eve wordt gespeeld door de
zodat TV-producenten snel iets konden lezen en briljante, Emmy-genomineerde Sandra Oh, maar ze is
bekijken. Het plan werkte. Sid Gentle Films opteerde in de kern ervan. De grenzeloosheid van het Villanelle2016 voor de verhalen en zekerde zich van de talenten personage heeft de show tot een enorm succes gemaakt.
Het eerste seizoen was direct een
van Phoebe Waller-Bridge, toen
amper bekend, om het verhaal van
hit bij zowel publiek als critici, en
de boeken voor tv te bewerken.
het ademloos verwachte tweede
„Phoebe was op dat moment
seizoen, geschreven door Emerald
alleen bekend bij een kleine kring,”
Fennell en uitgebracht in april
zegt Jennings. Waller-Bridge's
2019, kreeg nog betere reviews.
one-woman show, Fleabag, die zou
Het heeft Comer van een
uitgroeien tot een hit en haar
bekende Britse actrice een interwereldberoemd maakte, was een
nationale ster gemaakt. Ze won
eerder dit jaar een Bafta-award en
succes op het Edinburgh Festival
en stond op het programma voor
zal in 2020 meedoen in de
het Soho Theatre in Londen, maar
actie-comedy van Ryan Reynolds
Waller-Bridge was niet de bekende
Free Guy en Death on the Nile,
Kenneth Branagh‘s interpretatie
komedie-schrijver die ze nu is.
„Phoebe begreep Villanelle
van de Agatha Christie klassieker.
onmiddellijk”, zegt Jennings.
Ze dankt het allemaal aan een
gestoorde killer met een uitste„Ze sprak veel over de ‚glorie’ van
Villanelle, waarmee ze de absolute
kende kledingsmaak.
Jennings geeft graag toe dat er
overmatigheid bedoelde van de
Stille moorden Jodie Comer als de
manier waarop ze leefde en haar „compleet onevenwichtige” Villanelle
nu twee Villanelles bestaan. Een
volledige gebrek aan berouw.
daarvan is zijn creatie, die eerder
Ze zag dit personage zonder grenzen en dat paste goed
dit jaar opnieuw verscheen in Killing Eve: No Tomorrow,
bij haar verlangen om op onbeperkte manier te schrijven.” een vervolg op de Codename: Villanelle collectie. De andere
Toen werd het tijd om Villanelle te casten. Jennings is de creatie van Phoebe Waller-Bridge en Jodie Comer,
had nooit geschreven met iemand specifiek in gedachten. afgeleid van zijn boeken. „Zoals ik het zie,” zegt hij, „is
Hij „keek vanuit de ogen van de personages” en zag dus dat ze naast elkaar bestaan en elkaar aanvullen. Als je
niet hun gezichten, alleen wat ze voelden. Toen hij de geniet van de TV-serie kun je de boeken lezen, en
auditie van Jodie Comer zag, belichaamde ze alles wat omgekeerd.” Killing Eve keert terug voor een nieuw
hij voelde. Comer was toen niet bijzonder beroemd. De seizoen in 2020, dit keer geschreven door Suzanne
Liverpoolse had succesvolle shows, – Doctor Foster, The Heathcote (Fear The Walking Dead).
De serie krijgt wellicht nog een derde seizoen, maar
White Princess, My Mad Fat Diary, en de verplichte
aflevering van Casualty – maar was geen bekende naam. Villanelle is al verzekerd van een eeuwig leven, dankzij
Met haar dikke accent en vriendelijke gezicht was er de vertolking van Comer. „Ik denk dat mensen zich
weinig aan haar dat ‚sociopathische Russische identificeren met iemand die heeft besloten dat de regels
moordenaar’ signaleerde… totdat ze haar auditie begon. niet voor haar gelden... Ik denk niet dat ze van haar
„Ze was compleet briljant”, zegt Jennings over haar houden vanwege het moorden,” zegt Jennings,
auditie, wat iedereen op de productie verbaasde. „Ze liet „Ze houden van haar omdat ze door de bullsh*t van het
ons een geordende chaos zien... Vanaf haar eerste shot leven vecht.” J
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/GO YOUR OWN WAY
Omdat elke geweldige reis een omweg maakt

REPRO OP

1 Rosh Mahtani
Hoe de oprichter van briljant Brits
sieradenmerk Alighieri succes boekte
Tekst Nathaniel Handy Foto´s Elliott Wilcox

SUBS
ART

Rosh Mahtani vertelt dat ze graag
„in iemands wereld wordt meegevoerd”, en niet zomaar een product
aankoopt. Met haar juwelenmerk
Alighieri doet ze exact dat. „Als
kind in Zambia vond ik schelpen,
twijgen, draad en maakte ik mijn
eigen sieraden”, herinnert de
25-jarige. Haar klanten voelen dat
nu ook, de sensatie van het vinden
van iets authentiek en amulet-achtigs. Elk stuk, gemaakt in de Londense juwelenwijk Hatton Garden,
is geworteld in een verhaal uit
Divine Comedy van de Italiaanse
dichter Dante Alighieri - die de
inspiratie voor het merk vormt, tot
aan zijn naam toe. „Het is een verhaal over een man die de weg kwijt
was en probeert zijn eigen pad te
vinden”, legt Mahtani uit, die niet
opgeleid is in het maken van
sieraden. „Zo voelde ik me na mijn
studie Frans en Italiaans, alsof ik
in het donkere bos zat waar ook
Dante´s held was. Ik begon met het
maken van sieraden voor de lol, uit
wax.” Haar stukken, die opvallen
door hun organische imperfectie,
alsof het gevonden objecten zijn,
klompjes goud uit een ongetemde
rivier - sieren nu mensen als Reed
Morano, Olivia Wilde en Elisabeth
Moss. Sinds de oprichting vijf jaar
geleden heeft Alighieri een groei
van 500% per jaar gehaald. Toch
zijn de werkzaamheden van
Mahtani ondanks al het succes
rauw, persoonlijk en schaamteloos
bezeten van kunst en de mens.
„Sieraden gaan over storytelling van generatie op generatie, net als
met een recept,” zegt ze.
J
„Het verbindt mensen.”

PRODUCTION
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Fel licht, grote stad Arlene Schnitzer
Concert Hall; (hiernaast) Tasty n
Daughters’ Coffee Pick-Me-Up
cocktail and Smoke Stack, met
brioche in custard, worst,
mozzarella, een gebakken ei
en ahoornstroop met jalapeño
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Dutch - PORTLAND IPACE, 1

Reizen

ELEKTRISCH
KOKEN
Portland in Oregon, met grensverleggende restaurants
en food trucks met lange rijen, is een contra-cultureel
toevluchtsoord voor eten. Wij brachten een bezoek
aan de stad in de elektrische Jaguar I-PACE
Tekst Danielle Centoni Foto´s Bryce Duffy

en van de leukste dingen van
bestemmingen is dat ze vaak een
icon i sch gerecht hebben.
San Francisco heeft zuurdesem, New York heeft pizza,
New Orleans heeft gumbo (en nog veel meer). Het is alsof
elke plaats een eetbaar souvenir aanbiedt, een gerecht
dat je op een speciale plek op de aardbol plant en zegt,
„nu ben je hier.”
En dan heb je Portland in Oregon. Een middelgrote
stad in de VS, die erin is geslaagd om zich stevig neer te
zetten op de culinaire kaart, en toch er is niet één gerecht
dat de stad representeert. Maar toeristen komen massaal

om te eten, aangetrokken door een open en experimentele
eet-scene die zichzelf niet al te serieus neemt.
Het blijkt dat wat de stad mist aan iconische gerechten
meer dan goed wordt gemaakt door de onafhankelijke
en contra-culturele mentaliteit. Dit is de plek waar de
Voodoo Doughnut het levenslicht zag, waar men
gefrituurde lekkernijen in kauwgompoeder of druiven
Kool-Aid doopt. Hier is het ijsfenomeen Salt & Straw
van start gegaan, met ingenieuze creaties zoals Freckled
Chocolate Zucchini Bread. Dit is de stad waar food carts
zoals Gumba malse handgemaakte pasta maken en
mini-brouwerijen zoals 10 Barrel gedijen, met
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Gastronomische climax (Rechtsom) Langbaan’s kanom
krok, krisperige rijstkommetjes gevuld met galangal
kokosroom en ceviche van coquilles; Churchgate Station;
zalm mi-cuit bij Le Pigeon, met nectarines, sungold
tomaten, palmhart en gekruide nori vinaigrette;
Gabriel Rucker

SUBS

„Ik werd verliefd op de gemeenschap. Er heerst zo’n
pioniersgeest. Het is een nieuwsgierige en hongerige
plek, vol onafhankelijke creatievelingen.”
Hier kreeg ze de perfecte gelegenheid om een eigen tent
te openen, waar ze taarten en trillende citroensoufflés kon
serveren naast hartige hapjes zoals kunstig versierd
smørbrød en langzaam geroosterde steur.
„Het leek de perfecte plek voor mijn Frans-Noorse
eetcafé,” vertelt ze. „Ik opende Maurice op goed
geluk en gelukkig werd het goed ontvangen en is het
nu mijn thuis.”

ART
PRODUCTION
CLIENT

spannende, seizoensbieren, met alles van steenvruchten
tot duizendbladbloemen.
Maar eten in Portland is niet altijd zo spannend
geweest. Toen ik in 2005 naar de stad verhuisde, was de
gloeiendhete eet-scene nog maar een vonkje. Hoe is deze
lommerrijke stad erin geslaagd om zo’n hete bestemming
te worden, waar men risico´s neemt en de culinaire
creativiteit welig tiert?
Cafécultuur
Maurice, in downtown Portland en in eigendom van chef
Kirsten Murray, is een prachtig café, een oase van rust
in het centrum van de stad. Murray kwam in 2008 naar
Portland, na een loopbaan in restaurants met Michelin
sterren zoals Gramercy Tavern en Aquavit in Manhattan
en een periode in de Elzas met de beroemde patissier
Christine Ferber. Het ambitieuze restaurant dat haar
aanstelde, bleek een flop, maar haar desserts waren dat
niet en de verfijnde, enorm getalenteerde chef vond snel
een enthousiast publiek.
Ik manoeuvreer Jaguar’s elektrische I-PACE door de
stad en kom op tijd aan voor een kopje Ceylon-thee en
een verbazingwekkend zijdezacht stukje quiche. Murray
vertelt me waarom ze besloot om in Portland te blijven:
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Wereldwijd
Terug in de auto rijd ik naar de overkant van de rivier om
John Gorham te ontmoeten, een chef-kok die een
belangrijke rol heeft gespeeld voor de culinaire
DHZ-reputatie van Portland. De I-PACE toont een
enorme wendbaarheid terwijl ik richting de Hawthorne
Bridge navigeer. Van de 12 bruggen van de stad over de
rivier de Willamette, is de Hawthorne de oudste, 109 jaar,
en een van de vier liftbruggen. In een kleine auto zorgt het
metalen rooster van de brug voor een luidruchtige rit,
maar niet in de I-PACE; één druk op het pedaal en de auto
glijdt langs een onhandige TriMet bus.
Tasty n Daughters is Gorham’s inspirerende interpretatie van een Amerikaanse taverne, een intieme schaars
verlichte ruimte met donkere lambrisering. Als ik het
restaurant binnen kom, vult de geur van knoflook en
geroosterde tomaten mijn neusgaten, aangevuld met het
geluid van drankjes die worden gemixt en het gepraat
van de gasten. Het menu is een internationale mix van
comfort food – Marokkaanse shakshuka en Turkse pide
naast krisperige fried chicken met Southern biscuits. Het
is een menu zonder grenzen, met verse en geurige lokale
ingrediënten als gezamenlijk thema.
Het restaurant is onderdeel van het 9-restaurant grote
empire dat Gorham en zijn vrouw Renee met
enthousiasme runnen. Gorham heeft veel bereikt sinds
zijn komst begin jaren 2000, toen de eerste golf met chefkoks in Portland opkwam, klaar om de stad te ontginnen
voor alles wat zij te bieden had op het gebied van
etenswaren.
„Veel van deze creativiteit was het resultaat van het
feit dat de vastgoedmarkt ondergewaardeerd was,” zegt
Gorham. „Het was makkelijk om een idee met je
investeerders te verwerkelijken – de ideeën van chef-koks
kregen de ruimte. Hoe meer partners je hebt, hoe meer
de creativiteit wordt ingeperkt.”
Goedkope huur en goedkope drankvergunningen,

Dutch - PORTLAND IPACE, 2

Reizen

„Ik vind het leuk als
mensen zeggen,
’Wauw, is dit
Indiaas food?’’’
Troy MacLarty
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Lage huren en goedkope
vergunningen maakten
Portland de ideale start
voor vele chefs

SUBS
ART
PRODUCTION

De straten (Rechtsom van top) 10 Barrel; Portland’s neon White Stag bord
door de voorruit van de I-PACE; Voodoo doughnuts, met Diablos Rex,
Grape Ape, Marshall Mathers en Sprinkle Cake smaken

CLIENT

plus een overvloed aan verse producten vlakbij, maakte
Portland het ideale lanceerplatform voor chefs. Uitgerust
met ervaring van topkeukens in New York, Chicago en
San Francisco, daalden ze neer op de stad, openden hun
eigen restaurants en haalden het deksel van de scene.
„Daarvoor hadden we drie belangrijke spelers, maar
die waren zeer ‚Northwest’,” zegt Gorham. „Er was geen
diversiteit. De gerechten van de drie restaurants waren
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niet van elkaar te onderscheiden. Nu gingen we van
drie goede restaurants naar drie goede restaurants in
elk stratenblok.”
Wereldkeuken
De stad is de afgelopen 10 jaar ver gekomen, en verdient
een plek op het wereldtoneel vanwege haar enthousiasme
voor de wereldkeuken. Troy MacLarty, chef-eigenaar

Dutch - PORTLAND IPACE, 3

Reizen

Portlandia

N

ARBOR Leuke shops, foodie-markten en
hipster-cafés in overvloed
LODGE
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Portland Farmers Market
BROOKLYN

enue Hipster buurt vol curiosa shops 2. Slabtown Classy shopping en ontbijtplekken overal
1.Mississippi Avenue
3. Moda Center Indoor sports arena voor ijshockey, basketbal en shows 4. NE 28th Avenue Plaatselijk bekend als de ’restaurant row’, met
alles van Cajun Creole tot shops met handgemaakte chocolade 5. White Stag Dit iconische ’Portland Oregon’ bord werd oorspronkelijk
gemaakt door de White Stag Sportswear company, maar is nu eigendom van de stad 6. Tom McCall Waterfront Park 40-acre park, populair
bij joggers, skateboarders en fietsers 7. Portland Art Museum Opgericht in 1892, het op 6 na oudste museum van de VS met meer dan
50.000 voorwerpen 8. Portland boerenmarkt Meer dan 200 kramen verkopen producten in weekenden en woensdagen 9. Washington
Park met de Oregon Zoo, Portland Japanese Garden en Hoyt Arboretum 10. St Johns Bridge Grote stalen liftbrug over de Willamette Rivier
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Trip (Boven) Kirsten Murray van Maurice; (rechtsboven) een panoramisch
zicht op St Johns Bridge; (boven) de I-PACE bij Portlands Lucas Salon
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Reizen

Etenstijd (onder) Salt & Straw’s groene venkel en ahoorn, worteltaart
en hazelnootpraline en aardbei en cocosnootmelk sorbetijs; (linksonder)
Maurice’s zwarte peper cheesecake, smorbrod met cottagecheese,
geraspte wortel, pruimen en paarse peperkorrels, en kruidenquiche
met courgette en thijm

van twee Bollywood theaterrestaurants en de Churchgate
station Supper Club is een lokale chef-kok die streeft naar
authenticiteit. Net als Gorham maakte MacLarty deel uit
van het talent dat in de vroege jaren 2000 in Portland
arriveerde. Maar zeven jaar geleden maakte hij een
opmerkelijke verschuiving van seizoensgebonden
Italiaans eten naar Indiaas street food.
Ik stuur de I-PACE naar de drukke Southeast Division
Avenue, ooit een slaperige straat die een totale
renaissance heeft ondergaan en nu overladen is met
gastronomie van diverse pluimage. Ik parkeer voor het
grootste Bollywood theaterrestaurant van MacLarty en
kijk naar de gasten die zich gretig aan aloo tikki en kati
rolls helpen. MacLarty is bij de buren, in de open keuken
van het nette Churchgate station, waar je alleen
binnenkomt met een reservering.
„Laten we eerlijk zijn, het ziet er niet goed uit als een
blanke man Indiaas eten kookt,” zegt hij heel open.
Maar hij benadert de keuken met het grootste respect.
Hij heeft jaren besteed aan research, testen en reizen
en is de afgelopen zeven jaar elk jaar met zijn personeel
in India geweest. Hij koopt de kruiden direct van
Indiase boeren tegen een eerlijke vergoeding. En als
je ziet hoeveel Indiërs, die in de tech industrie van
Seattle werken, drie tot vier uur rijden voor gerechten
die ze nergens anders kunnen krijgen, moet hij het wel
goed doen.
„Het is goed om nieuwe dingen te introduceren en het
is belangrijk dat mensen de dingen die ze dachten te
kennen, beter leren begrijpen,” zegt MacLarty. „Ik vind
het fijn wanneer mensen zeggen, ‚Wauw, is dit Indiaas
eten?’” De persoonlijke interactie is de reden dat hij in
2018 Churchgate Station opende, waar hij twee avonden
in de week een soort gezinsmaaltijden van meerdere
gangen kookt en verhalen gebruikt om de breedte van
de Indiase keuken te introduceren.
Terwijl MacLarty de eerste gang van die avond
bereidt, een grote kom met gegrilde mais bhel-salade met
groene mango´s, versgemalen chaat kruiden en krisperige
sev, zegt hij, „Alles op het menu vandaag is direct bij een
boer ingekocht, op de citrus na.”
Mobiele beweging
dankzij Akkapong (Earl) Ninsom, afkomstig uit Bangkok,
geniet de stad een nieuw verworven reputatie voor de
Thaise keuken. Ik rij naar Northeast 28th Avenue, een
lange rij ijssalons, boetieks, brewpubs en een breed scala
aan restaurants en eetkraampjes. In 2011 opende Ninsom
in het hart van dit alles zijn restaurant PaaDee, waar je
hete, met vissaus beladen gerechten kunt eten die
verdergaan dan de voorspelbare pad thai.
Als ik bij PaaDee arriveer, komt de jeugdige Ninsom,
met zijn baseball cap op zijn hoofd me begroeten met
een lach en een knuffel. Hij leidt me door een geheime
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Meat and greet (v. links) Matt Vicedomini;
The Whole Shebang bij Matt’s BBQ; de bar
in 10 Barrel

deur naar Langbaan, zijn high-end proeverij, om te
kijken hoe zijn personeel het diner voorbereidt. Hip-hop
schreeuwt uit de speakers wanneer jonge chefs de
meestal serene ruimte, afgewerkt met rustiek hout en
repen beton, veranderen in een symfonie van snijden,
hakken en beuken. Een tafel boeken bij Langbaan is nog
steeds een van de moeilijkste dingen in Portland.
„Men weet hier veel over eten en over de situatie in
andere landen,” vertelt Ninsom. „We kunnen hen een
grotere variëteit bieden. We hebben een keer een diner
gemaakt gebaseerd op een gedicht dat een koning had
geschreven. We laten de klanten graag zien wat we doen,
waarom en waar het vandaan komt - dat we niet zomaar
wat in de pannen gooien omdat we dat kunnen.”
Na het succes van Langbaan koos Ninsom een ander
pad en opende een supercasual buffetrestaurant
genaamd Hat Yai. Specialiteiten zijn onder andere
knapperige gebakken kip geserveerd met weelderige
Maleisische curry en roti, uit het zuiden van Thailand.
30 / Jaguar Magazine
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Het restaurant bleek zo populair dat hij een tweede
locatie heeft geopend.
En nu? In 2019 opende Ninsom samen met Matt
Vicedomini van Matt’s BBQ, een van de beste foodcarts
van de stad, en Eric Nelson, een van de bekendste
bartenders van de stad, Eem. Het is een Texas-Thai-Tiki
mix waarvoor mensen urenlang in de rij staan. En zo
succesvol dat ze al werken aan een tweede locatie.
„Restaurants zijn geweldig om samen te werken,” zegt
Vicedomini als ik hem bezoek in zijn Texas-style barbecue
cart op North Mississippi Avenue. De laid-backdertiger
opende Matt’s BBQ in 2015 met weinig middelen. Sinds die
tijd is zijn ‚Whole Shebang’ gerecht met boterzachte, malse
ribben, smoky pulled pork en sappige, hete worstjes een van
de meest populaire gerechten in de stad, waarvoor mensen
tegen lunchtijd in lange rijen staan. Hij levert ook het
gerookte vlees dat Ninsom met Thaise smaken combineert
bij Eem. „Wil hij geen eigen restaurant?” vraag ik. „Nee,”
zegt hij. „Dit is goed. Dit is een geweldige ervaring voor

Dutch - PORTLAND IPACE, 5

Reizen

„Ooit kookten we
volgens een gedicht
van een koning’’
Akkapong ‚Earl’ Ninsom
toeristen en inwoners. Je kunt er een biertje drinken, het
is kindvriendelijk en iedereen kan eten wat ze willen.”
Volwassen
Ik stuur de I-PACE naar het hart van Portland, om mijn
trip te eindigen op de plaats waar de snelle klim van de
stad eigenlijk is begonnen. Le Pigeon opende in 2006 op
een onopvallend stukje van Burnside Avenue. Met een
jonge, onbekend chef, Gabriel Rucker, aan het roer en
weinig voetgangers, konden niet veel mensen voorspellen
dat deze plek het beroemdste restaurant van de stad zou
worden. Een jaar later was Rucker een van de beste

nieuwe chefs in Food & Wine Magazine, gevolgd door
nominaties voor de James Beard Rising Star Chef of the
Year award. He won de prestigieuze titel in 2011 en in
2013 won hij de Best Chef: Northwest award.
We ontmoeten Rucker in Le Pigeon enkele uren voor
service. Hij is een bekwame multi-tasker, legt een rib-eye
steak op de grill terwijl we praten, die wordt geserveerd
met een rijke vette chorizo-jus, gemalen kersen en
maïsbrood-fritters. „Mijn eten is verfijnder geworden,”
zegt hij over zijn invloed sinds hij in Portland is. „Er is
nu zeker meer concurrentie, gasten kunnen kiezen uit
meer plaatsen van een hoger kaliber.”
Hij maakt zich geen zorgen dat een druk speelveld het
risicogedrag in Portland zal verstikken. „Het betekent
gewoon dat we onszelf harder moeten pushen”, zegt hij.
„Bij Le Pigeon blijven we trouw aan onze roots, en creëren
we speelse, grensverleggende gerechten, maar qua
techniek, presentatie en uitvoering zijn we nu volwassen
– net als de stad Portland zelf.” J
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Wat betekent luxe in deze veranderende
tijden? Joyce Wang, wiens interieurdesigns de
beste hotels, restaurants en huizen ter wereld
sieren, rekt de grenzen op met haar gebruik
van materialen en ruimte
Tekst Suzanne Imre
»
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„Je moet weten hoe je moet
leven en genieten om luxe
echt te begrijpen”
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en meisje op blote voeten danst over de terrazzovloer
die is ingelegd met messing strepen, langs op maat
gemaakte, met leer beklede perspex barkrukken voordat
ze haar hand koelt boven een rood marmeren bassin
waarin je nog steeds de ruwe klomp steen herkent waaruit
het is gehouwen.
Dit unieke visuele verhaal zet de toon voor het indrukwekkende werk voor hotels, restaurants en woningen
door Hong Kong Interior Designer Joyce Wang. Natuurlijk staat ze met beide benen op de grond als we haar
spreken, maar het is haar compromisloze toewijding aan
het onthullen van het onverwachte van luxe materialen
die haar met kracht op het toneel van de internationale
designwereld heeft geplaatst.
Met weelderige interieurprojecten variërend van het Mandarin
Oriental in Londen en de Equinox
private fittnessclubs tot de beroemde
Mott 32 restaurants over de hele
wereld en particuliere penthouses in
wolkenkrabbers, legt Wang de lat
hoog voor modern dineren en goed leven. „ Je moet
weten hoe je moet leven en genieten om luxe echt te
begrijpen,” vindt ze.
Haar elegant ontworpen ruimtes kunnen verschillen
in grootte en functie, maar zijn allemaal rijk aan culturele
geschiedenis, passend bij hun locatie. „Ik heb dat nog niet
eerder gehoord,” zegt ze. „Maar ik hou van die beschrijving.” En het klopt. Geïnspireerd door het uitzicht op het
park vanuit de ramen van de Mandarin Oriental
Penthouse Suite, introduceerde Wang behang van kurk
geborsteld met bladzilver als een echo van de bomen
buiten. En in Hong Kong is de kelderbar van het

CLIENT
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bekroonde Mott 32 geïnspireerd op een Chinese apotheek
met verwijzingen naar de geschiedenis van de regio als
vissersdorp en naar het politieke erfgoed van de kolonie.
Met zo'n gevoel voor geschiedenis en cultuur is het geen
verrassing dat Wang zowel van design en antiek houdt,
gecombineerd met een honger naar reizen. Geboren in
Honolulu uit Sjanghaise ouders verhuisde haar familie naar
Hong Kong voordat ze naar de kostschool in Engeland
werd gestuurd. Daarna volgde Boston, waar ze afstudeerde
met een Masters aan het Royal College of Art.
Daarna woonde ze twee jaar in LA. Hier werkte ze aan
haar eerste grote opdracht – het herontwerpen van het

Dutch - JOYCE WANG, 2

Design
Ruime ambitie
Het Mott 32 restaurant, met 242 stoelen
op de casino-etage van The Palazzo in
Las Vegas, verenigt de ruimtelijke
industriële stijl van New York
met Chinees imperialisme

interieur van het Roosevelt Hotel op Hollywood Boulevard. Wang denkt dat dit haar „gevormd” heeft. „Ik ging
anders denken, het rekte mijn fantasie en mijn gebruik
van verschillende materialen op,” legt ze uit. „Mensen in
LA denken heel anders dan mensen in Hong Kong en ik
moest ze begrijpen. Wat was hun levensstijl? Waar waren
ze door geobsedeerd? In wat voor soort huizen wilden ze
wonen? Dat was wat mij interesseerde.”
Het was deze wens om onder de huid van haar klanten
te kruipen die Wang tot grote hoogte heeft gedreven en
leidde tot de oprichting van de Wang Studio in 2011, met
kantoren in Londen en Hong Kong. „Dat is echte

kracht,” zegt ze nadrukkelijk. „Mensen kunnen begrijpen
en om van daaruit een taal te creëren die hen prikkelt.”
Haar intuïtieve aanpak heeft haar ook gevoelig gemaakt
voor de reacties van mensen op materialen en hun
behoefte aan textuur en eerlijkheid in het huidige technologische tijdperk.
„Luxe is vandaag de dag een gevoel van comfort en
privacy”, legt ze uit. „Vroeger ging het over geld uitgeven
aan dure materialen, maar nu is iets met textuur en
authenticiteit een esoterische luxe.” Ze rouwt om het
verlies van oude films, die ‚korrelig en ruw’ waren, terwijl
alles nu high-definition, glad en strak is, en meent dat
hetzelfde gebeurt op andere creatieve vlakken.
Het verklaart de focus van Wang op
de grondstoffen die steeds in haar
projecten terugkeren, en in het bijzonder haar liefde voor metaal. „Ik hou
ervan om metaal te gebruiken, maar
op een zachte manier”, zegt ze over
haar ontwerp voor een appartement
met drie verdiepingen in Shanghai.
Er is een spectaculaire, brede cirkelvormige trap met vijf
kilometer bekabeling voor de balustrades. Wang verwerkte
drie soorten metaal; plaat, verweerd metaal en kabels, met
gebogen plaatwerk om een gewelfde trap naar het plafond
te creëren en de wanden te bekleden met Corten staal.
Klinkt dit hard en meedogenloos? Het resultaat is verrassend zacht en Wang’s lichte touch maakt de ruimte sensueel en vrouwelijk op een volstrekt ongirly manier.
„Een van mijn grootste ergernissen is wanneer mensen
zeggen: ‚O, je werk is industrieel chic’,” erkent Wang. „Ik
wil niet in een industriële ruimte leven, maar wil wel leren
om metaal zo te gebruiken dat mensen zich prettig voelen.” »
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Geschiedenis herschrijven
E by Equinox St James heeft metallic
vegen in tegenstelling tot het
traditionele met marmer beklede
interieur van de voormalige bank
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Harde vlakken duiken in veel werk van Wang op – dat
kunnen blokken zwarte leisteen zijn, geplaatst tegen een
zwevende metallic mezzanine vloer in Equinox St James
in Londen, of draaiende onyx schermen en een kroonluchter van metalen kettingen in het Mott 32 restaurant
in Las Vegas. Maar Wang verzacht haar werk altijd met
een subtiliteit en lichtheid die het interessant houdt. Dus
de zwarte leisteen gaat over in een warme eiken lambrisering en de onyx schermen maken plaats voor
lampenkappen met veren.
Hoe lukt het Wang om zich te verdelen over twee
studio's op twee continenten en een groot aantal projecten? Regelmatige trips naar Londen vanuit haar basis
in Hong Kong helpen, maar communicatie is de sleutel.
„De twee locaties beïnvloeden elkaar,” legt ze uit. „We
maken elk jaar teamreizen en ik hou van het verspreid
delen van ideeën.”
Haar reizen inspireren haar ook op andere manieren.
In New York wordt Wang aangetrokken tot Brooklyn en
vermijdt ze het stratenstramien van Manhattan, terwijl
ze Hong Kong aanbeveelt voor het lekkerste street food
ter wereld. Wanneer ze in het Verenigd Koninkrijk is,
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bezoekt Wang altijd een huis van de National Trust
( je leert zoveel van een bezoek aan een authentieke
17e-eeuwse keuken), maar het is Londen die de grootste
aantrekkingskracht heeft op deze globetrotter/designer.
„In de city werken was een droom waarvan ik niet
dacht dat die zo snel zou uitkomen”, zegt ze. „Maar toen
het Mandarin Oriental Hyde Park ons uitnodigde om
te pitchen, was een van de vereisten een vestiging in
Londen. Na vijf jaar daar zijn we er nu gesetteld. Ik
ontmoet mensen die geweldige dingen maken van
metaal of van steen of textiel. Hier heeft men een obsessie voor het ambachtelijke die je in Hong Kong niet vindt.
Het geeft een edge aan onze designs.”

De rol van de ambachtsman is ook iets dat belangrijk is
in de Wang Studio. Nieuwe technologieën stellen
designers in staat om te experimenteren in hun
benadering van traditionele materialen, wat Wang met
open armen verwelkomt. Ze verwijst naar de Britse
ambachtsman Stuart Fox, die werkt met klassieke
afwerkingen zoals spiegels, maar de bescheiden vlakken
transformeert tot tijdloze, buitenaardse texturen.

Dutch - JOYCE WANG, 3

Wangs wereld
Waar teken je mee?
Een zwarte pen.
Werk je graag in een bepaalde
omgeving?
Ik kan overal werken, maar wil
graag bij mensen zijn.
Wat is je beste tijd van de dag?
Ik ben een nachtbraker. Dat is
handig als ik het kantoor in
Londen wil spreken.
Heb je een reisroutine?
Ik probeer op vluchten niet te
werken, ik ben blij dat Wi-Fi aan
boord nog steeds niet gaat.
Ik lees, kijk een film of slaap.
Wat is je nuttigste stuk
technologie? Mijn iPhone.
Hoe kom je tot rust?
Ik ga in bad. Ik houd geurtjes
beperkt, maar hou echt van mooi
linnengoed. Een mooie badmat
en badjas zijn belangrijk.
Heb je een favoriete reis?
De rit naar Devon.
De hagen zijn zo hoog en ik
hou ervan hard over de smalle
wegen te rijden.

STANLEY CHENG (P.33 & P37); JAMES MCDONALD (P.38)

„Het is zo'n genot om
mensen te vinden die
openstaan voor
experimenten”
Hij bedenkt spannende nieuwe afwerkingen, zoals hij
deed voor het Mandarin Oriental Penthouse project, en
tilt zo het gevoel van luxe naar een hoger niveau.
Ze pleit ook voor verlichtingsontwerper Chris Cox,
wiens op de natuur geïnspireerde werk van luxe metalen
zoals gebronsd ijzer en antiek zilverplate in veel
Wang-projecten voorkomen. Ze beschrijft een bijzondere
kroonluchter gebaseerd op Japanse kalligrafie voor een
restaurant. „Het is zo'n genot om mensen te vinden die
openstaan voor experimenten,” geniet ze.
Volgens Wang is het concept van luxe snel aan het
veranderen. Waar het ooit stond voor weelde en grote
proporties, betekent het nu minder formaliteit en meer
intimiteit. Het betekent ook verschillende dingen voor

mensen in verschillende levensstadia. Voor Wang,
moeder van drie jonge kinderen, is luxe in haar eigen
huis niet de elegantie van een bank, maar het vermogen
om de juiste omgeving te bieden. „Luxe bij mij thuis zijn
momenten voor mijzelf, of met mijn man en kinderen,”
legt ze uit. „Het gaat om de dingen die goed functioneren,
of het nu gezellig een film kijken met mijn man is of mijn
kinderen in bad doen en zien dat ze plezier hebben.”
Voor Wang zijn het tactiliteit en de echtheid van het
leven die de beste resultaten opleveren. Alleen omdat iets
duur is, betekent niet dat het goed is, het moet nog steeds
zijn waarde rechtvaardigen. „Mijn studio begrijpt wat
duur moet zijn en wat de moeite waard is,” legt ze uit.
„Het is belangrijk om geld uit te geven aan dingen die je
aanraakt, van deurknoppen tot spreien en bedlinnen. Die
dingen zijn hun geld waard omdat je de stoffelijkheid
ervan kunt waarderen.”
Op dezelfde manier is Wang op haar hoede voor
uitspattingen, vooral gezien het milieu-effect van
dergelijke luxe. Tegenwoordig starten zij en het team
een project door te zoeken naar lokale materialen die
passen in de regio. Ze hebben gemerkt dat klanten zich »
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Design
In de suite in het Mandarin Oriental in
Hong Kong en de lobby in Hyde Park
richtte Wang zich op gereserveerde,
ontspannen weelde
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bewuster worden van de herkomst van producten,
waarbij sommigen zelfs een bepaalde radius aangeven
waarbinnen geopereerd mag worden. „Dat is in de
afgelopen jaren steeds belangrijker geworden en om
eerlijk te zijn, krijgen we op die manier ook betere
resultaten,” zegt Wang. „Het is niet per se beter om iets
van de ene kant van de wereld naar de andere
te verschepen.”
Dus waar ligt de toekomst van luxe design? Voor
Wang, die aan zo veel woningen, hotels en restaurants
heeft gewerkt, ligt de focus op de niet productieve tijd
van mensen en het creëren van intieme ruimtes die de
manier herdef iniëren waarop we luxe vakantieervaringen voelen. Haar droomproject is het ontwerpen
van een resort of retraite, die in harmonie met het
landschap de grenzen zowel letterlijk als figuurlijk
afbreekt. „Muren hoeven geen muren te zijn, het kunnen
schermen zijn. Gasten kunnen buiten baden en alles
moet meer open aandoen,” vertelt ze. „Ik hou ervan om
anders te denken. Zonder regels.” Dat klinkt als het
perfecte luxe project. J
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Rustig
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Global Charity In Place of War stimuleert creativiteit als tool voor
positieve verandering in de gevaarlijkste conflictgebieden.
We spreken CEO Ruth Daniel om te horen hoe kunst levens kan veranderen
Tekst Geoff Poulton
»
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oma was geen gemakkelijke plek om

ART

te zijn in 2009. Gewapende VN-troepen
en -tanks stonden in de straten, de erfenis
van lange burgeroorlogen die miljoenen
mensen het leven kostte, terwijl wegen,
gebouwen en planten zwart kleurden na
de uitbarsting van de nabijgelegen
Nyiragongo-vulkaan, toen de lava de
Congolese stad in stroomde. „Ik had nog
nooit zoiets gezien”, zegt Ruth Daniel.
„Het was net een rampenfilm.”
Maar te midden van het leed en de
verwoesting vonden de inwoners van Goma een manier
om samen te komen en zich te vermaken. Daniel herinnert zich een duizend man sterke menigte die naar een
outdoor theatervoorstelling keek. Jong en oud zaten en
stonden rond een geïmproviseerd podium, betoverd door
het spektakel en de kans om te communiceren over de
ervaring. „De context was wellicht buitengewoon uitdagend, maar de wil van de mensen om aan kunst deel te
nemen was ongelooflijk spannend,” zegt Daniel. „Dit
was kunst in actie, echt een verschil maken. Voor mij
was dit het begin van mijn reis.”
Daniël was in de Democratische Republiek Congo
voor een project van de universiteit van Manchester en
onderzocht de rol van kunst in conflictgebieden. Dit
project, getiteld ‚In Place of War’, is nadien uitgegroeid
tot een organisatie die creativiteit gebruikt om positieve
veranderingen in conflictgebieden te genereren. In Place
of War werkt samen met lokale leiders en artiesten in
meer dan 20 landen om culturele ruimtes zoals muziekstudio’s en theaters op te zetten, creatieve ondernemers
te trainen en artistieke samenwerking te stimuleren. Het
heeft belangrijke supporters zoals Brian Eno en
Desmond Tutu, en heeft Daniel en haar team naar
enkele van de gevaarlijkste plekken ter wereld gevoerd.
Ze vertelt over haar bezoeken aan de verarmde wijk
Lavender Hill in Kaapstad, waar In Place of War werd
uitgenodigd om het werk van hervormde bendeleider
Turner Adams te bekijken en te zien of zij de gemeenschap

PRODUCTION
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Wereld
People power Uiterst links: Ruth
Daniel met jonge Oegandezen.
Links: Een project uit 2018 bracht
internationale musici SYMBIZ naar
Oeganda. Vorige pagina: Ghanese
popster Wiyaala is onderdeel van
het GRRRL muziekinitatief

konden helpen. „Er is geen werk, geen openbaar vervoer.
Het wordt beheerst door gewelddadige bendes. Het
aantal moorden en het drugsgebruik zijn hoog. Er rondlopen was een intense ervaring, er kan zomaar iets
gebeuren.” Toch waren de meeste mensen waren gewoon
blij dat ze er waren. „Ze kwamen langs om te zeggen:
„Bedankt voor jullie komst; niemand anders doet dat.”
Het is een patroon dat ze vaak ziet. Ondanks het
geweld dat heerst in veel van de gebieden waar ze werkt,
zegt Daniël dat ze weinig weerstand tegen haar inspanningen heeft ondervonden. „Ja, er zijn enkele moeilijke
momenten geweest, ik ben onder schot gehouden. Maar
we werken altijd met locals die worden gerespecteerd in
hun gemeenschappen. Veel mensen voelen zich gewoon
vergeten, ze waarderen dat we solidariteit tonen en
proberen te helpen.”
Daniel vertelt dat ze al sinds jonge leeftijd dingen wil
veranderen. „Mijn ouders waren politiek zeer actief. Ik
was ongeveer 13 toen mijn vader citeerde: ‚Je kunt geld
verdienen, geschiedenis schrijven of kunst maken.’ Dat
deed iets met mij.”
Tijdens haar studie dompelde Daniel zich onder in de
levendige muziekscene van Manchester. Ze toerde onder
andere met cult punkband The Fall, voordat ze op
22-jarige leeftijd haar eigen muzieklabel opzette en een
alternatief muziekevenement begon met de naam
UN-Convention. „De industrie onderging een digitale
transformatie. Het was spannend: we konden nieuwe
doelgroepen bereiken, samenwerking aanmoedigen. Al
gauw hadden we bezoekers uit allerlei landen die het
festival naar hun geboortestad wilden halen, en kregen
we muzikanten als Jarvis Cocker en Billy Bragg erbij.”
Toen kwam een belangrijk keerpunt voor Daniel.
Un-Convention bracht haar naar Bogota in Colombia,
waar kunstenaar Martin Giraldo haar uitnodigde in
Medellín, ‚de gevaarlijkste stad ter wereld’ in de jaren
90 volgens Time magazine. Ze wilde de impact van
hip-hop onderzoeken op de bendes in de wijk Comuna
13. „Daar was ik dan, samen met Andrew Loog Oldham,
voormalig manager van The Rolling Stones, en we
werden gevraagd om formulieren te ondertekenen over »
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waar ons lichaam naartoe zou worden gestuurd als we
gedood werden. Het was surrealistisch.” In Comuna 13
zag Daniel hoe radicaal de impact van muziek zou
kunnen zijn. „Ik dacht er altijd aan als entertainment,
maar nu hoorde ik mensen zeggen, ‚als ik geen hip-hop
had gehad, zou ik dood zijn’. Het hielp jongeren uit de
bendecultuur te halen en ze een andere identiteit te
geven, een andere manier om zichzelf uit te drukken en
samen te werken om muziek te creëren.”

Daniel werd geïnspireerd om haar liefde voor
muziek te combineren met de kracht van theater. „Alle
kunstvormen kunnen mensen die in door conflicten
getroffen gebieden leven helpen,” zegt ze. „Het maakt niet
uit hoe slecht de situatie is, mensen maken altijd kunst. De
betekenis verandert afhankelijk van de situatie: tijdens het
hoogtepunt van het conflict dient het als afleiding; hoe
langer het conflict geleden is, hoe meer kunst zich richt op
wat er is gebeurd, om het te verwerken.”
44 / Jaguar Magazine
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"KUNST MAAKT
RUIMTE VOOR
CONVERSATIE"
Ruth Daniel
In Place of War werkt organisch, door middel van introducties van een voortdurend evoluerend netwerk van meer
dan 80 change-makers over de hele wereld. Mensen die
verbonden zijn met de kunsten en hun lokale gemeenschappen willen helpen. In Oeganda is In Place of War
meer dan een decennium actief geweest en heeft culturele
ruimtes, ondernemersprogramma’s, een muziekfestival
en zelfs een theatergroep opgezet om de perceptie te
veranderen van de mensen die conflicten met een handicap hebben overleefd. Daniel noemt het voorbeeld van

Dutch - IN PLACE OF WAR, 3

Wereld

FOTO`S: JACOB SIMKIN (P.40); KATIE DERVIN (P.42-45)

De projecten van In Place of
War in Oeganda maken gebruik
van dans en muziek

MC Benny, een lokale hip-hopartiest in de stad Gulu, die
nu een agribusiness runt waar 15 andere artiesten op de
boerderij werken. Het geld dat ze verdienen stelt hen in
staat om hip-hop lessen te geven in een lokale gevangenis,
waardoor jonge delinquenten worden aangemoedigd om
muziek in plaats van misdaad te omarmen.
Daniel zegt dat deze projecten van vitaal belang zijn,
omdat mensen gewend raken aan conflicten. „Ik vond de
regelmatige geweerschoten in Palestina alarmerend,
maar voor wie er woont, is het volkomen normaal.” In
Place of War runt een groot aantal projecten in de regio,
met name de Palestine Music Expo, die Palestijnse artiesten steunen. De organisatie heeft meer dan $300.000 aan
muziekapparatuur ingezameld voor culturele ruimtes in
de hele regio, waaronder vluchtelingenkampen, en trainers opgeleid om regelmatig workshops te organiseren.
De organisatie streeft ernaar om de grenzen zo vaak
mogelijk op te rekken, waarbij de change makers betrokken
zijn bij projecten in verschillende landen. Misschien wel het

beste voorbeeld hiervan is GRRRL, een internationale
elektronische muzieksamenwerking waarmee vrouwen uit
conflictplaatsen hun verhalen kunnen vertellen. Meer dan
40 vrouwen uit landen als Zimbabwe, Bangladesh en
Venezuela hebben bijgedragen aan een muziekproject dat
een album heeft geproduceerd en live-optredens heeft georganiseerd op allerlei plekken, van de bars in East London
tot de Gemenebestspelen in Australië. „Vrouwen uit dit soort
plaatsen behoren tot de meest gemarginaliseerde mensen
ter wereld,” zegt Daniel. „GRRRL stelt hen in staat om
samen te komen, zichzelf te uiten en anderen te inspireren.”
Daniel zegt dat de maanden of zelfs jaren die het kost
om de projecten te creëren, zich altijd terug betalen en dat
de gevolgen haar, ondanks haar ervaring, blijven verbazen. „Ik ben steeds verrast over de kracht van kunst. Het
opent een ruimte voor conversatie die anders niet zou
plaatsvinden. En zonder de kans om creatief te zijn – wat
is dan de zin van het leven?” J
www.inplaceofwar.net
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Design Director Julian Thomson
onthult Jaguar's inspirerende
nieuwe design studio
Tekst Tom Morris Foto’s Damian Russell
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et nieuw in zijn rol als design director bij Jaguar zit
Julian Thomson in de gloednieuwe Design Studio op de
campus van het bedrijf in Gaydon. Hij neemt het stokje
over van director of design Ian Callum, en voor de eerste
keer in de geschiedenis van Jaguar is er nu een op maat
gebouwde ruimte gecreëerd waar het ontwerpteam kan
dromen en toekomstige modellen kan creëren. Het gaat
dus om enkele nieuwe starts en er heerst een passend
gevoel van „begin van een nieuwe era”. „Het is een
nieuw hoofdstuk,” overpeinst Thomson.
Hoewel zijn functie nieuw is, is Thomson in feite een
van de meest ervaren leden van het ontwerpteam.
Met ervaring bij Ford en Lotus kwam hij 20 jaar geleden
bij Jaguar werken. Samen met Callum begeleidde hij de
transformatie van een Brits traditioneel merk naar een
baanbrekend luxemerk met de lancering van de F-TYPE
sportauto en, onlangs, de World Car of the Year 2019,
de volledig elektrische I-PACE. Als director advanced
design werkte Thomson nauw samen met de
ontwikkeling van de XF (X250) en de C-X75 concept
sportauto’s, die hij omschrijft als het project waaraan hij
het meest gehecht is.
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1/Het mooiste technologische
design dat u bezit?
KTM motoren – ik heb de 1290
Super Adventure S en de EXC
200. Ze zijn pittig en rebels, en
ik hou van de gedrevenheid
van de designers.

SUBS

2/Favoriete artiest?
Peter Blake – met name zijn
Sgt. Pepper albumhoes.

ART
PRODUCTION

3/Meest invloedrijke literatuur?
Planet of the Apes door
Pierre Boulle, die ook Bridge
over the river Kwai schreef.
Beide gaan over vooroordelen
en het onderdrukken van
minderheden.

CLIENT

4/Meest bewonderde
modemerk?
Patagonia of Adidas.
Ik ben geïnteresseerd in hoe
merken zich gedragen, wat ze
vertegenwoordigen en hoe ze
technologie gebruiken. Dit zijn
dingen waar we ook bij luxe
auto’s veel over nadenken.

5/Favoriete restaurant?
Il Re Gallo, in Castellina in
Chianti, Italië. Ik zou de wilde
zwijn pasta en de kip met
verse truffels bestellen.
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Droom groot De schaal van Jaguar’s nieuwe design center
(rechts) past bij hun ambitieuze plannen

Sterker nog, het zijn deze factoren en ervaring die
Thomson zo geschikt maken om Jaguar de komende
jaren te sturen. Hij is enorm enthousiast maar zich wel
bewust van het veranderende landschap. „De wereld
verandert snel en het is tijd dat het merk zichzelf opnieuw
onderzoekt,” zegt hij.
„Er zijn veel nieuwe uitdagingen zoals elektrificatie en
automatisering, maar ook de klanten veranderen.
We moeten het merk stabiel houden en een duidelijk
spoor volgen, en tegelijkertijd relevant blijven.”
Het aanpassen aan nieuwe klantenverwachtingen is
cruciaal voor zijn rol. Duurzaamheid staat boven aan
de agenda, aangevoerd door de I-PACE in 2018, waar
de uitdaging was om een elektrisch voertuig te creëren
dat nog steeds ‚Jaguar’ was.

„Dit was een geweldig voorbeeld van hoe wij een veranderende wereld aanpakken en nog steeds een luxe auto
maken,” meent hij. Automatisering biedt ook problemen
voor een merk dat van oudsher gericht is op de opwindende
ervaring van het rijden. „Jaguar draait om temperamentvol rijden. Als auto’s een zekere mate van automatisering
hebben, betekent dat dan dat je geen waardevolle ervaring
kunt hebben? Dat soort overwegingen hebben we,” zegt hij.
Daarnaast heb je de opkomst van startups zoals
Rivian en Nio, die deze uitdagingen vanaf het begin in

Dutch - JULIAN DESIGN STU, 2

Design

„Onze originele waarden van
schoonheid, design, understatement
en innovatie gelden nog steeds”
hun modellen en merkwaarden hebben opgenomen.
Thomson blijft echter onverstoord. „Ze passen goed bij
jongere klanten, maar we zijn een merk met een enorme
erfenis waar we trots op zijn,” zegt hij. „Toen William
Lyons dit al die jaren geleden begon, gingen onze waarden over schoonheid, design, understatement en innovatie. Ze zijn nog steeds geldig in de moderne wereld.”

Ongetwijfeld is design belangrijker dan ooit voor
het merk. Thomson herinnert zich dat, toen hij begon,
na zijn afstuderen in Vehicle Design aan het Royal
College of Art, reputatie en prestaties de elementen
waren, waar de meeste autokopers om gaven. De marktleiders van vandaag zijn gedifferentieerd door ontwerp,
en de industrie is daardoor veel creatiever, met een zorgvuldige aandacht voor interieurs, materialen en interfaces die 20 jaar geleden niet bestond.
De nieuwe faciliteiten van wereldklasse getuigen hiervan.
De architectuur is opgezet rond het kleimodelleerproces,
met een ruimte die groot genoeg is om tegelijk te werken
aan 20 kleimodellen op ware grootte. In het gebouw zijn
twee grote studio’s, Studio 3 en Studio 4, vernoemd naar
de nummers van de Jaguar D-types uit 1957 en 1956 die
Le Mans-hebben gewonnen. In het midden ligt de
samenwerkingshub die ‚Heart Space’ heet, en waar interieur, exterieur, kleur, materialen, ontwerpvisualisatie

en ontwerptechnische teams omheen liggen, naast toonaangevende robotica, VR-apparatuur en een 11-meter
lange 4K displaywand, bekend als: „The Electric”.
Modellen kunnen gemakkelijk naar buiten om te worden
bekeken in natuurlijk licht en vanuit verschillende afstanden en hoeken. „We wilden geen film over alle ramen
heen,” zegt Thomson. „We willen naar buiten kunnen
kijken en de lucht en de bomen zien.”
Het 280-sterke team zit, heel cruciaal, onder één dak,
volgens Thomson een „gezellige” luchthaventerminal,
met ontwerpers, modelbouwers en ingenieurs in
elkaars nabijheid. „Als een kleimodelbouwer een
probleem of een idee heeft, kan hij gewoon de
ontwerper bellen, die vervolgens de engineer belt,” zegt
hij. Hierdoor is Thomson ook nauw betrokken bij het
dagelijkse ontwerpproces: „iedereen is zo dicht bij
elkaar, het geeft me de mogelijkheid om rond te lopen,
met mensen te praten en naar dingen te kijken. Dit is het
fijnste van mijn werk.”
De benoeming van Thomson tot design director is
zowel een nieuw hoofdstuk voor Jaguar als de vervulling
van een jeugddroom. Hij tekende al auto’s toen hij vijf jaar
oud was. Wat zou hij graag als nalatenschap bij het merk
achterlaten? „Ik zou graag de liefde voor Jaguar nog meer
bevorderen. Ik wil bloedstollende momenten creëren,”
zegt hij. „Ik wil uiteindelijk mensen inspireren.” J
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David Gandy en zijn Jaguar XK120 hebben
veel overeenkomsten. We zien beide in
Londen en ontdekken een moderne drive
onder het gladde oppervlak
Tekst Andrew Dickens Foto´s Bella Howard
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S

mensen. Deze creatieve ketel in Oost-Londen trekt het
soort mens aan dat naar hun werk walst met een dure
koffie in de ene hand en stuk zeitgeist in de andere.
Maar hoe cool ze ook zijn, vandaag draaien ze hun
hoofden om naar de twee pracht-exemplaren die
gefotografeerd worden in de achterstraten van de wijk:
megamodel David Gandy en zijn onlangs liefdevol
gerestaureerde Jaguar XK120 uit 1954. Ze zien er nu al
glossy uit tegen de ruwe, graffity achtergrond, in de
gestage regen en het grijzige licht - als een fotoshoot uit
de jaren 50. »

ARTWORK: MR CENZ (MRCENZ.COM)

horeditch op maandagmorgen is vol coole
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Street art
De XK120 van David Gandy past goed
in de creatieve wijk van London, waar
oud en nieuw samenkomen

De droomfabriek
Jaguar Classic vervult fantasie
Jaguar Classic herstelt,
herschept en herbouwt de auto´s
die Jaguar hebben gemaakt tot
wat het nu is. Iedereen bij Jaguar
Classic is geobsedeerd door
kwaliteit en authenticiteit, van
Gandy's XK120 tot de geheel
elektrische E-type Zero.

Voor Gandy ziet het er moeiteloos uit: hij staat, hij zit,
hij denkt. Maar hij praat ook. Hij geeft creatieve input
aan het team om hem heen, smoort iets wat hij niet goed
vindt in de kiem. Om te zeggen dat Gandy nog veel meer
te bieden heeft, is nogal een statement, omdat het oog
een lange, gebruinde mannelijke schoonheid waarneemt.
Er zijn Romeinse beelden die minder perfect zijn. Voor
hem is alleen modelleren niet genoeg. En zal dat ook
nooit zijn.
„Elke shoot is een discussie,” zegt hij. „Je moet koppig
zijn. Als je een merk hebt, heb je daar de leiding over. Ik
heb dit in meer dan 17 jaar opgebouwd en na die tijd
weet je wat er goed uitziet en wat niet. Ik kom nog steeds
op vergaderingen waar mensen zeggen ‘Waarom is hij
hier? Waarom heeft hij inspraak?’ Best moeilijk soms.
Maar het zijn gewoon mensen, ze denken in stereotypen
en delen mensen in vakjes in.”
Tegenwoordig luistert men omdat hij David Gandy
is. Hij heeft in die 17-jaren het respect verdiend en werkt
samen met veel van de grootste merken en fotografen ter
wereld.
Niet te geloven, maar hij is nog steeds nerveus voor
elke shoot. Hij haat de rode mat. Hij houdt er ook niet
van om gefotografeerd te worden. Dus hij wordt een
ander, zegt hij, zoals Reg Dwight op het podium Elton
John wordt, maar dan met meer poseren.
„Ik hou van de vlinders in mijn buik,” zegt hij. „Ik
denk dat het adrenaline is. Ik vind het fijn om uit mijn
comfortzone te gaan.”
Gandy's start in de modewereld was een legendarische
gelukstreffer. In 2001 melde zijn flatgenoot hem, zonder
het hem te vertellen, aan voor een modellenwedstrijd op
de Britse televisie, die hij won. Vervolgens benutte hij de
geboden kansen maximaal. Hij werd in 2006 het gezicht
van Dolce & Gabbana en na het succes van de Light
Blue-campagne van D&G ook het beroemdste
mannelijke gezicht (en torso) in de branche.
Net als vrouwelijke supermodellen wilde hij zijn merk
opbouwen en langdurige samenwerkingen aangaan.
(„Zoals Cindy Crawford zei, ik wil een huwelijk, geen
one-night stand.”) Het is hem gelukt en hij ging

HISTORIE ERVAREN
Jaguar Classic biedt ook
de gelegenheid om de
supermoderne faciliteit in
Coventry te bezoeken. Hier
komt u dichtbij ca. 500
iconische auto´s en ontmoet
de ongelooflijke mensen die
ze herstellen en restaureren.
Voor meer informatie over
beschikbare voertuigen,
restauraties op maat en
rondleidingen, kunt u
zoeken op Jaguar Classic.

»
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Perfect in beeld
„Ik heb geen stylist, nooit gehad,”
zegt Gandy. „Ik weet wat werkt”

samenwerken met merken als D&G, Breitling (voor wie
hij net een korte film regisseerde) en natuurlijk Jaguar.
De link tussen deze dingen; kleding, horloges en auto’s,
is dat het allemaal passies van hem zijn. Deze passie voedt
zijn creativiteit. „Ik denk dat ik mijn creativiteit het beste
uitdruk met mijn stijl,” zegt hij. „Ik heb geen stylist, nooit
gehad. Ik heb gevoel voor stijl. Ik weet wat ik mooi vind,
ik weet wat werkt voor brands.”
Deze kennis gebruikt hij ook voor bedrijven als het
Britse Marks & Spencer en Aspinal of London, waar hij
mede de kledinglijnen heeft opgezet.
„Men vraagt altijd, ‚Je ontwerpt toch niet echt voor
M&S?’” zegt hij. „En dan zeg ik, ‚ Jawel, ik ben de
creative director.’ Ik heb geschreven voor Vogue, Vanity
Fair, The Telegraph en GQ en dan vragen ze, ‚Gebruik je
een ghost writer?’ Mensen geloven niet dat ik iets kan.”
Gandy is hands-on. Als we in een lokale bar schuilen
54 / Jaguar Magazine
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voor de regen, praten we over de XK120, die buiten nat
wordt. Het kostte 2.700 uur hard werk en denken door
Gandy en Jaguar Classic om hem in zijn huidige,
glorieuze staat te krijgen. Het doel is om de 2020 Mille
Miglia-race van Brescia naar Rome te rijden. Gandy,
die een racelicentie heeft, was sterk betrokken, tot een
bepaald punt...
„Het probleem is,” lacht hij, „dat wanneer ik een auto
ontwerp het nog steeds lijkt op een tekening van een
vijfjarige. Het lukt me gewoon niet. Ik ben altijd de creative
director. Ik ontwerp de kleding van M&S niet; ik bepaal de
richting en vertel wat ik wil en designers voeren dat uit.”
Hij hield al vroeg van auto’s. Hij groeide op ten oosten
van Londen, waar het moeilijk was om de invloed van
de Ford-fabriek in Dagenham te vermijden. Hij en zijn
vrienden hadden allemaal een auto (hoewel niet allemaal
dezelfde). „Ik ging vroeger naar mijn vriendjes opa om
in zijn oude Datsun te zitten,” herinnert hij zich. „We
namen de bocht met de handrem in onze go-karts. Mijn
eerste auto was een Ford Fiesta uit 1988. De elektrische
ramen werkten niet, maar ik vond het geweldig. Ik had
de oudste rammelbak van iedereen.”

Dutch - GANDY LONDON, 3

In person

Ik vraag of hij nog andere passies uit zijn kinderjaren
heeft. Hij aarzelt even en zegt dan: „dieren”.
Onder de tafel steken een paar oren omhoog. Ze zijn
van mijn acht maanden oude cockapoo genaamd
Brewster, die ons geduldig in de regen heeft gevolgd en
net is afgedroogd met een handdoek van de bar. Gandy
heeft me de hele morgen net zo veel vragen over Brewster
gesteld als ik over Gandy. Hij is ambassadeur voor
Battersea Dogs & Cats Home in Londen en ving
regelmatig dakloze honden op.
„Ik ben altijd gek op dieren geweest,” zegt hij. „Ik ben
opgegroeid met honden en werkte in een asiel toen ik
15 was. Toen ik singel was en over de hele wereld reisde
kon ik geen hond hebben. Mensen vonden het raar dat
ik geen hond had, maar ik vond dat niet verantwoordelijk.
Als je niet zo veel thuis bent, kun je beter geen hond
hebben.”
Uiteindelijk bleef een van zijn pleeghonden bij hem
wonen. Gandy en zijn partner Stephanie Mendoros
werden verliefd op Dora, een vuilnisbakkie (maar Gandy
liet haar DNA testen om te zorgen dat ze het juiste
trainingsregime kreeg). Het was een belangrijk moment

Blikvanger
Je blijft maar naar de XK120
staren – zelfs al bezit je er een!

in een periode van verandering voor Gandy omdat het
echtpaar kort daarna hun eerste kind, Matilda, kreeg.
Dora was een voorbereiding op het vaderschap.
„Het bereidt je ongetwijfeld voor op verantwoordelijkheid,” zegt hij. „Je moet op een bepaalde tijd thuis zijn,
ze moeten eten krijgen. Een kind groeit op en wordt
onafhankelijk, een hond heeft jou altijd nodig.”
Gandy houdt zijn privéleven privé. Zijn roem is van
een comfortabel niveau, meent hij. Hij zegt nooit nee
tegen een praatje of een foto, maar hij pronkt niet met
zijn gezin, vooral niet op sociale media. Maar als we de
bar verlaten voor een wandeling door de stille
buurtstraten, vertelt hij wat zijn gezinsleden voor hem
betekenen.
„We nemen Matilda mee en Dora meestal ook,” zegt
hij. „We reizen als een echte roedel. Ik hou daar van. Ze
zijn nu weg en ik moest vandaag werken, dus ik heb

»
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Mooie details
De 1954 XK120 is zorgvuldig in volle
glorie gerestaureerd en bevat veel op
maat gemaakte elementen, inclusief
stoelen met vlechtwerk en een kleiner
stuurwiel voor de lange David Gandy
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„Er komt een moment dat het
anders moet. Ik ben nu graag
achter de camera en niet ervoor’’

Matilda vanochtend niet gezien. Ik mis het wanneer ik
de grote glimlach van mijn baby niet krijg. Dat gevoel
bereik je niet met werken, je kunt dat niet kopen. Je kunt
je liefde voor je kind niet uitleggen – het is overweldigend.
Het is onze kleine roedel en hopelijk wordt die groter.”
Gandy hoeft niet te werken, hij wil werken. En
modellenwerk wordt daar een veel kleiner deel van. Hij is
ook een man met een vijfjarenplan. Dat heeft hij altijd
gehad, zegt hij; en dat zouden we allemaal moeten
hebben. Hij onthult echter geen details, net als een Bondschurk die op punt staat 007 op een onnodig extravagante
manier te vermoorden. Maar er zijn genoeg hints.
„Er komt een tijd dat je moet veranderen,” zegt hij.
„Ik heb ontdekt dat ik het fijner vind achter de camera
dan ervoor. Een reden is de enorme verandering van
de industrie. Je hebt gewoon niet meer dezelfde vrijheid
als vijf of tien jaar geleden. Nu zijn het vloggers en
influencers, die heel veel zelf doen. Zij begrijpen niet

Poster boy
Gandy had als kind al een passie voor
auto's en is ver gekomen sinds hij een
Ford Fiesta reed

wat het betekent om een fantastische art director en
fotograaf te hebben.
„Misschien doe ik het alleen. Geen samenwerking dit
keer. Maar ik hou ervan om met andere mensen te werken.
Het is verbazingwekkend om te zien welke impact je kunt
hebben als je het juiste doet voor een groot merk.”
Wat hij ook doet, hij wil vooruit. Hij is geïnspireerd,
zegt hij, door de geschiedenis van Londen en haar
creatieve energie. Hij werkt voornamelijk met merken
die een sterk erfgoed hebben. Toch weet hij dat zij
allemaal moeten evolueren om te overleven.
„Ik wil altijd innovatie, verandering,” zegt hij. „Je kunt
niet stil blijven staan, je moet vooruit. Erfgoed is iets
ongelooflijks, maar het gaat erom hoe je dat naar een
modern tijdperk vertaalt.”
En zoals hij naast de XK120 staat; elegant en vol
historie, maar vernieuwd met moderne technologie, kon
hij dit niet beter illustreren. J
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VERVEN
OP
NUMMER
Kunnen computers creatiever zijn
dan mensen? Professor Marcus du
Sautoy, auteur van The Creativity
Code onderzoekt de toekomst
van de slimme computer
Illustratie Jamie Cullen
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M
achines kunnen buitengewone dingen die de mens
niet kan. Auto's kunnen sneller bewegen dan elk dier op
aarde. Een rekenmachine rekent zo snel dat geen mens
het kan bijhouden. Een MRI-scanner kan in uw lichaam
kijken. Machines kunnen vliegen. Maar desondanks is
de kracht van de machine afkomstig van het menselijke
vernuft. Je moet een machine vertellen wat hij moet doen.
Dus hoe zou hij ooit iets kunnen doen dat de mens die
de machine heeft gemaakt zou verrassen?
Creativiteit gaat over het overtreden van regels. Buiten
de kaders denken. Iets maken dat ons verrast. En dat
toch zo'n waarde heeft dat het ons de wereld op nieuwe
wijze laat zien. Dat kan een machine toch niet?
Dit is al vele jaren een mantra in de informatica. Als
je code schrijft om een computer iets te laten doen, schrijf
je alle instructies die de computer vertellen wat te doen
in elk scenario dat kan voorkomen. Als je een computer
programmeert om boter, kaas en eieren te spelen, zou
het programma bestaan uit heel veel coderegels met
dingen als: als je tegenstander in het midden speelt, speel
dan in een van de hoeken. Maar in de afgelopen jaren
heeft er een verandering plaats gevonden in het soort
code dat wordt geschreven.
De top-down stijl van coderen, waar we de machines
vertellen wat te doen, wordt vervangen door een nieuwe
bottom-up benadering. De code is zo geschreven dat het
leert hoe het probleem moet worden opgelost in plaats
van te weten hoe het moet worden opgelost. De code
evolueert en verandert naarmate er nieuwe uitdagingen
_WZLMV IIVOM\ZWMV 0M\ TMMZ\ ^IV NW]\MV UISMV VM\
als wij. Als er iets verkeerd gaat, heeft de code de
UWOMTQRSPMQL WU bQKPbMTN \M PMZ[KPZQR^MV 0M\ SIV
parameters in de code wijzigen, zodat de nieuwe bijgewerkte
versie het de volgende keer wel goed doet. Dit nieuwe
soort code, genaamd machine learning, is veel meer
gemodelleerd volgens de manier waarop mensen leren.
Als we onze hand in het vuur steken, werken onze hersenen
snel de code bij, zodat we de volgende keer de
waarschuwingssignalen herkennen en het niet doen.
Jaguar Magazine / 59
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De revolutie was het begrip over hoe je code moet
schrijven die kan leren. Het idee is niet nieuw – code die
‚geleerd’ heeft om boter, kaas en eieren te spelen werd
voor het eerst geschreven in de jaren 60 door Donald
Michie – maar de ware kracht van machine learning is
pas onlangs mainstream geworden. Wat er is veranderd,
is dat er nu een rijke digitale omgeving is waarin de code
kan zwerven en leren. Het enorme aantal digitale beelden
online heeft bijvoorbeeld geleid tot visuele herkenningssoftware die een hond van een kat kan onderscheiden, dat
had top-down codering nooit bereikt.
Als code leert, verandert, ontwikkelt en muteert, dan
kan het op een bepaald moment dingen gaan doen die
de persoon die de originele code schreef, verrassen.
Plotseling is er een mogelijkheid voor de code om creatief
\M bQRV  MMV LMÅVQ\QM ^IV KZMI\Q^Q\MQ\ Q[ QUUMZ[ PM\ UISMV
van iets dat nieuw, verrassend en waardevol is. De topdown-stijl van coderen beperkte de verrassingsfactor;
maar nu, terwijl de code muteert, kan het ons verrassen.
Maar nieuw is geen garantie voor waarde. Waarde is
K]T\]ZMMT PQ[\WZQ[KP MV XMZ[WWVTQRS [XMKQÅMS 1S SIV MMV
gedicht schrijven dat ik van grote waarde vind, maar
vrijwel geen waarde heeft voor de rest van de wereld. Dit
is waar machine learning een game-changer kan zijn.
)T[ _M PM\ 1<LI\I OM^MV W^MZ LQVOMV LQM _M JMTIVOZQRS
vinden, kan het mogelijk de belangrijkste tekens in de
OMOM^MV[ QLMV\QÅKMZMV _IIZLWWZ PM\ bMTN SIV JQRLZIOMV
met iets dat volgens ons waarde heeft.
-MV \MIU ^IV 5QKZW[WN\ MV LM <= ,MTN\ SZMMO MMV
algoritme om 346 schilderijen van Rembrandt te analyseren
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De zeldzaamste vorm van
creativiteit is wanneer iets
uit het niets lijkt te komen
en te ontdekken wat een Rembrandt zo speciaal maakt.
Het was in staat om dit leerproces te gebruiken om een
Rembrandt te herkennen en produceerde bovendien een
nieuw schilderij dat gemakkelijk afkomstig kon zijn van
de Rembrandt-school, of zelfs van Rembrandt zelf.
Maar we willen niet gewoon meer van hetzelfde. Wij
willen innovatie. Veel mensen denken dat dit onmogelijk
is. Als een computer moet opereren binnen de grenzen
van een systeem dat wij begrijpen, hoe kan het er dan
uit breken en ons iets nieuws laten zien?
Een van de interessante bijproducten van de poging
om creatieve code te krijgen, is dat het ons mensen
aanspoort om te gaan begrijpen wat ervoor zorgt dat wij
transformeren naar het nieuwe. Cognitief wetenschapper
5IZOIZM\ *WLMV QLMV\QÅKMMZLM LZQM ^MZ[KPQTTMVLM [WWZ\MV
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KZMI\Q^Q\MQ\ ,M MMZ[\M Q[ ^MZSMVVMVLM KZMI\Q^Q\MQ\ 1MUIVL
neemt de regels van het spel en rekt ze tot het uiterste
op. Een computer zal hier waarschijnlijk in uitblinken.
Dan is er de combinatie van creativiteit. Daarbij creëert
iemand iets nieuws door twee voorheen niet-gerelateerde
werelden te verbinden. Een voorbeeld is fusion cooking, de

Dutch - AI CREATIVITY, 2
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kunst van het combineren van kookstijlen uit verschillende
culturen, of soortgelijke creatieve fusies in muziek, schilderen,
architectuur en zelfs schrijven. Het spannende is dat wanneer
je begrijpt hoe deze fusie kan leiden tot innovatie, er een
UIT WV\[\II\ ^WWZ PM\ KWLMZMV ^IV LQM KZMI\Q^Q\MQ\ )1
researcher Francois Pachet probeerde dit proces vast te

leggen in wat hij de Flow Machine noemt. Het werkt door
de onderliggende stijl van een genre te analyseren, de regels
te leren en ze toe te passen op een geheel andere gegevensset.
Op die manier kan een computer blues spelen in de stijl van
Schönberg. Zoals met alle artistieke experimenten, is het
resultaat vaak een mislukking, maar soms opwindend nieuw. »
Jaguar Magazine / 61

1234567890

91JGRCNE19132.pgs 15.01.2020
15.10.2019 18:09
11:42
91JGRCDU19132.pgs

Dutch - AI CREATIVITY, 3

Tech
VERSION
REPRO OP
SUBS
ART
PRODUCTION
CLIENT

Maar ik denk dat het derde punt op de lijst van Boden
echt spannend, uitdagend en zeldzaam is: transformationele
creativiteit. Dat is het moment waarop je een faseverandering
ziet. Dit is wanneer er uit het niets, iets nieuws lijkt op te
duiken dat ons perspectief op de wereld verandert. Neem
het kubisme in de schilderkunst als voorbeeld. Of op
mijn eigen gebied, de wiskunde, is dit het moment waarop
wiskundigen denkbeeldige getallen creëerden, zoals de
vierkantswortel van min één, een dergelijk moment van
transformatie.
En hier ligt de uitdaging voor een machine. Als wordt
verteld dat de vierkantswortel van alle getallen positief is,
hoe kan het dan ooit uit het systeem breken en denkbeeldige
getallen ontdekken? Wel, we moeten onszelf afvragen hoe
we uit het systeem zijn gebroken. Neem de regels van het
huidige systeem en breek er een aantal, verander ze, en
kijk wat er gebeurt. Meestal zal het hele systeem gewoon
instorten en komt er niets positiefs uit. Maar soms krijg je
iets nieuws dat niet instort. Ik denk dat het mogelijk is om
een computer dit soort creativiteit te laten demonstreren.
Dus moeten we bang zijn dat we code maken die dingen
gaat doen die we niet geprogrammeerd hebben? We
mogen niet zelfgenoegzaam zijn en het is belangrijk dat
de maatschappij begrijpt hoe deze nieuwe ideeën onze
wereld veranderen. Maar in de komende decennia zal
het een geweldig hulpmiddel zijn om onze eigen creativiteit
uit te breiden en zeker geen bedreiging. Net als toen we

de telescoop of de camera uitvonden. De nieuwe tools
stellen ons in staat dieper in te gaan op onze menselijke
code en dingen te zien die we momenteel missen.
Mensen zitten te vaak vast in bepaalde manieren van
denken. We volgen oude routines die eerder succesvol
zijn gebleken en blijven die gewoon herhalen. We trappen
in de val en gedragen ons meer als computers. Psycholoog
Carl Rogers gelooft dat creativiteit draait om het activeren
van onze innerlijke werelden, zodat we de manier
verbeteren waarop we de wereld ervaren. De nieuwe AI
zal daarbij een krachtig instrument zijn.
0M\ LMÅVQ\QM^M UWUMV\ · UQ[[KPQMV ^MZOMbWKP\ PWM_MT
QS VQM\ bQM _IIZWU · bIT bQRV _IVVMMZ )1 bW ^MZÅRVL _WZL\
dat het zijn eigen interne wereld gaat creëren. Dan zullen
creatieve uitingen uiteindelijk de toegangspoort kunnen
zijn om te begrijpen hoe het zou aanvoelen om een
bewuste computer te zijn J
THE CREATIVITY CODE
(Fourth Estate, 2019)
Marcus du Sautoy is de
Simonyi Professor voor
algemeen begrip voor
Wetenschap en Professor
Wiskunde aan de
University van Oxford
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Omdat elke geweldige reis een omweg maakt
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2 Kerry Murphy
Ziet u dubbel? Digitale haute-couturepionier voorziet een enorme markt
Tekst Nathaniel Handy
Beelden Henri Verhoef & Leroy van Drie
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Terwijl de lijnen tussen onze
digitale en fysieke werelden steeds
meer vervagen, is ook de manier
waarop wij kunst, cultuur en
industrie zien aan het veranderen.
Op het digitale technologieevenement van 2019 werd
‘Iridescence’ verkocht, de eerste
volledig digitale blockchain-jurk,
voor 9.500 dollar. Je kunt highend digitale 3D couture gebruiken
om een virtuele avatar van jezelf
aan te kleden, maar met
blockchain technologie kun je het
een uniek identificatienummer
geven. Het kan niet gekopieerd
worden en je krijgt een digitaal
verzamelstuk. „We maken
helemaal geen fysieke kleding,
alleen kleding voor onze virtuele
identiteiten,” aldus Kerry Murphy,
mede-oprichter (met Amber
Slooten en Kevin van Kleef) van
digitaal modelabel The Fabricant.
„Onze klanten willen deze kleding
digitaal dragen voor content op
hun Instagram-feed,” legt hij uit.
Maar virtuele mode is ook
belangrijk vanuit een ander punt:
duurzaamheid. Murphy, die is
opgegroeid in Finland, herinnert
zich de impact die een workshop
T-shirt-maken op hem had:
„Ergens in een hoek lag zeker tien
kilo textiel op een hoop en ik vroeg
wat gaat hier mee gebeuren? En
toen zeiden ze, ‚O, dat gooien we
gewoon weg’.” Digitale kleding
kan de modeindustrie vormgeven
door te voorkomen dat er zo
veel afval wordt gecreëerd.
Jezelf voorbereiden op het
digitale tijdperk is nog nooit zo
J
zinvol geweest.
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Al 50 jaar organiseert de Franse stad
Arles een groot fotografiefestival.
Wij stuurden fotograaf David Ryle in de
Jaguar XE voor een ode aan een plek
waar kunst tegelijk geschiedenis, heden
en toekomst is.

CLIENT

Een bezoek aan Arles is een pelgrimstocht voor veel
artiesten, vooral vanwege het beroemde festival Les
Rencontres dat elk jaar in de stad wordt gehouden. Maar
ook omdat het de stad is waar Van Gogh enkele van zijn
beroemde schilderijen maakte, en waarvan hij hoopte dat
het ‚een toevluchtsoord’ voor artiesten zou worden.
De laatste keer dat ik in Arles was, is 10 jaar geleden en
het had toen net zo veel flair en vernuft als nu. Les
Rencontres d’Arles trekt al een halve eeuw bezoekers naar
dit deel van de Provence, maar ik heb altijd gevonden dat
de stad zelf, met zijn aanwezige Romeinse monumenten
en versleten, idyllische schoonheid net zo veel aandacht
verdient. De stad kent zo veel intimiteit en is ´s zomers een
genot om te fotograferen, met zijn lome, zonovergoten
dagen en charmante architectuur.
Licht is cruciaal voor elke fotograaf, en Arles heeft een
verbazingwekkende luminescentie. De bewoners lijken hun
woonplaats te beschouwen als thuisbasis voor zwervers met
artistieke gevoeligheid. Of het nu om wildplakken, tentoonstellingen of straatkunst gaat, er is een gevoel van collectieve
creativiteit dat anders is dan elders.
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Voordat ik in Arles aankwam, reed ik naar dit uitkijkpunt op een rotsplateau
nabij Les Baux-de-Provence, dat uitkijkt over het middeleeuwse dorp eronder.
Ik hou van deze tijd van de ochtend, wanneer de zon licht over de vallei begint
te strooien, waardoor de bomen een rijke, olijfgroene gloed krijgen en de
rotsen helder afsteken tegen de schaduwen van de kliffen.
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Zonnebloemen hebben een speciale betekenis voor de
artiesten die naar Arles komen. Van Gogh schilderde ze al
in Parijs en keerde terug naar het motief toen hij in 1888
naar Arles verhuisde, met een palet vol felgele en duistere
groentinten, enigszins zoals op deze foto. Ik nam de foto
toen ik met de Jaguar XE door de zonnebloemvelden van
Fontvieille naar Arles reed. De bloemblaadjes moeten het
beeld storen en de kleuren laten knallen.
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Terwijl ik door de stad wandel, zie ik overal eigenzinnige
details als deze. Ik hou van het felrode en strakke kader
van deze poster, en de manier waarop de bladeren in
beeld komen. Het is de innemende mix van natuur en
menselijke creatie tegen een achtergrond van een
afbrokkelende muur die de charme van Arles zo
goed weergeeft.
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Het Romeinse amfitheater van de stad is waarschijnlijk
haar meest opvallende troef. Tegenwoordig worden hier
in de zomer stierengevechten, openluchttheater producties
en concerten gehouden in plaats van gladiatorengevechten.
Ik hou van het contrast in deze foto (boven) van de moderne,
stalen spanten tegen de oude stenen muur erachter, met de
bovenkant van Frank Gehry’s Luma Arles gebouw opvallend
in het stadsbeeld. Het vertelt het verhaal van de stad en geeft
een gevoel voor de schaal en het bereik van de architectuur.

»
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Arles is een wirwar van smalle,
kronkelende steegjes vol galeries,
winkels en fraaie houten deuren die
leiden naar lichte, luchtige huizen. Ik
hou van de sfeer en het gevoel van
ruimte dat deze foto oproept; de
textuur van de stenen muren, de
witgekalkte houten luiken en de
manier waarop het licht over de
muur valt en wordt gereflecteerd
naar de sierlijke hanglampen op
de muur er tegenover.

Het uitzicht vanaf het stadhuis
herinnert je eraan dat je in de
Mediterranean bent: terracotta
pannendaken, bleke gevels en
azuurblauwe hemel. Een uitzicht als
dit vind je alleen in Zuid-Europa. Op
La Place de la République (uiterst
rechts), vind ik mooi hoe niets aan
het bereik van de zon ontsnapt,
behalve de schaduw van de obelisk,
waar een groepje toeristen hun heil
heeft gezocht.

»
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Van Gogh schilderde de Langlois
brug in Arles vanaf dezelfde plek
waar ik deze foto heb genomen,
alleen 131 jaar eerder. In die tijd
werd er in het kanaal gewassen
en het beddengoed werd op de
oevers te bleken gelegd.
Nu rennen er joggers en nemen
toeristen selfies met de historische
brug vanaf de nieuwe, betonnen
brug ervoor.
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Straatkunst en wildplakken zijn deel
van deze stad. Fotografen, wel of niet
vertegenwoordigd op het Rencontres
festival, verbazen voorbijgangers met
kleurrijke en opvallende posters van
hun werk. Ze zijn haastig opgeplakt,
maar bieden voer voor verdere
overdenkingen.
Deze foto, net buiten de lokale galerij
Comme si Particulière met de Jaguar
ervoor geparkeerd, van de 19e-eeuwse
Franse icoon Sarah Bernhardt (rechts)
is bekend bij de lokale bevolking. Ik
hou van de sinistere romantiek van het
portret en het anachronisme zo naast
de XE, wiens aanwezigheid je snel
terugvoert naar de realiteit.

»
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We kronkelen door het centrum en de
felle kleur van de auto tegen de bleke,
gewassen stenen gevels herinnert me
aan een motief uit de cult-thriller van
Nicolas Roeg Don’t Look Now, waarin
Donald Sutherland herhaaldelijk een
kind met een rode jas ziet in straten
van Venetië. De XE duikt de smalle
bochten van Arles in, ontwijkt
voetgangers en ontsnapt uit zicht,
net zoals het kleine meisje in de
film dat doet.
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HET ARTS RESOURCE BUILDING VAN FRANK GEHRY.
LUMA ARLES, PARC DES ATELIERS, ARLES (FRANKRIJK)

Het Luma Arles van Frank Gehry
gaat open in de zomer van 2020. Met
56 meter is het een van de hoogste
gebouwen van de stad en het dient als
kunstcentrum voor tentoonstellingen,
onderzoek en onderwijs. De draaiende,
met aluminium beklede toren is een
ongepaste, agressieve aanwezigheid
in de skyline van de stad, maar in de
schemering weerspiegelen de kromme
panelen de warme lavendel- en roze
tinten van de ondergaande zon en
bieden een metallic glans aan het
azuurblauw van de lucht. Het
statement is duidelijk – Arles mag
je niet onderschatten, de creatieve
geest is hier springlevend.
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Dit keer: Mode en kleding
Illustratie Bewilder

Uw designer shirt is al in geen zes weken gewassen. Het
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is nog steeds zo fris en schoon als op dag één en terwijl u het
draagt, reinigt het de lucht in uw huis en stimuleert het uw
immuunsysteem. Als u graag iets anders wilt, neemt u het
mee naar een winkel waar het wordt vernietigd en er iets
nieuws van wordt gemaakt, terwijl u wacht. En de kans is
groot dat het is gemaakt van organisch, levend materiaal.
Spoel 30 jaar terug naar het heden en de mode-industrie is een responsieve machine, die op aanvraag steeds
nieuwe trends levert. Maar in termen van duurzaamheid
verbruikt de leverketen enorme hoeveelheden energie
en creëert ze bergen afval. Nu beginnen innovatieve
ontwerpers, tech-startups en materiaalwetenschappers
processen te herontdekken om een industrie te creëren
die over 30 jaar onherkenbaar is. Om in 2049 gewild te
zijn, moet kleding op meerdere niveaus presteren: energieverbruik en afval minimaliseren, voorkomen dat
vervuiling doordringt in watersystemen en het moet
eenvoudig te recyclen zijn. En, het belangrijkste, al deze
innovaties moeten voor iedereen beschikbaar zijn.
‘Duurzame mode’ is een oxymoron; het is bijna
onmogelijk om nul impact te creëren als je iets nieuws
creëert. Maar modevernieuwers beginnen te denken aan
circulaire mode, waar items worden gemaakt en
hergemaakt. Een manier om dit te bereiken is het kweken
van textiel van organische materialen. In 2049 kunnen
we stof produceren van bacteriën en schimmels.
Ontwerper Piero D’Angelo heeft al biotech-kleding
gemaakt door de groei van korstmossen en slijmschimmels
te stimuleren. Hij gelooft dat hun eigenschappen,
waaronder het absorberen van verontreinigingen,
doorgetrokken kunnen worden naar schaalbaar gebruik.
Ze kunnen de drager ook attenderen op vervuiling in de
lucht. Er wordt tevens onderzoek gedaan naar kleding als
leverancier van gezondheids- en welzijnsvoordelen. De
skin II bodysuit van Rosie Broadhead en microbioloog
Dr Christopher Callewaert gebruikt probiotische
bacteriën om geuren tegen te gaan en celvernieuwing te
bevorderen. Vanwege de deodoriserende kwaliteiten hoeft
het kledingstuk niet vaak gewassen te worden, dit zal in
de toekomst de norm worden omdat het water bespaart
en het wereldwijde gebruik van detergenten verlaagt.
In Hong Kong is een experimentele kledingrecyclingswinkel waar textiel wordt opgesplitst in vezels, tot
nieuwe stof gevormd, en dan binnen vier uur tot een
nieuw kledingstuk gemaakt - een proces dat volgens de
oprichters gemakkelijk kan worden opgeschaald.
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„In 2049 produceren we textiel
van bacteriën en schimmels’’
De groei van elektronische en mobiele handel creëert
eigen uitdagingen en potentiële innovaties. Augmented en
Virtual Reality kunnen het probleem van buitensporige
retouren oplossen en aanpasbare en exacte pasvormen
creëren vóór de aankoop door consumenten. Het wereldwijd verspreiden van deze tools door brands kan ervoor
zorgen dat mensen aan de onderkant van de economische
ladder meedoen met met de toekomst van duurzame mode.
We weten niet hoe kleren er in 2049 uit zien - dat ligt aan
de creativiteit van hun designers. Maar de materialen,
processen en functionaliteit die ze gebruiken om die creativiteit aan te wakkeren, zijn nu al aanwezig en zullen de mode
naar een spannende en duurzame toekomst voeren. J

Louise Stuart Trainor is
toonaangevend trendwatcher in
de mode, werkte 10 jaar bij global
trends agency WGSN en schreef
het beroemde ‘Futurist’ rapport
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