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‘Kledingrekken met
een knipoog naar
fashion en ovenrekken
voor food’
Ontwerper Zhen Tian heeft voor
Groningen Ontwerpt 2021 een
klimaatadapatief product gemaakt
van circulair materiaal voor
Diezijner en voor de SalsaShop in
de Zwanestraat.

1. Kun je kort jezelf en je werk omschrijven?
‘Ik ben Zhen Tian, een ontwerper met dubbele
identiteit, zowel Nederlandse als de Chinese.
Dat zie je ook terug in mijn werk en ik ben
ook actief in beide landen.
Om beide culturen dichterbij elkaar te
brengen creëren ik projecten, events en
forums binnen de creatieve industrie.’

2. Aan welke opdracht werk je en voor
welke onderneming?
‘Ik werk samen met twee ondernemers in de
Zwanestraat: Nynke van Diezijner en
Jonathan van de Salsashop. We gaan de
buitenkant van hun winkelpand en terras
vergroenen.’

MAAK
KENNIS MET
ZHEN TIAN
VIJF
VRAGEN
<< In het midden Zhen Tian

3. Met welk (afval)materiaal ga je werken
en waarom?
‘De materialen en technieken die ik gebruik
hebben een link met de aard van de ondernemingen. Kledingrekken met een knipoog naar
fashion en ovenrekken voor food. Weven of
vlechtwerk als techniek; dat heeft een relatie
met zowel met de mode-industrie (Diezijner)
als met de cultuur van Mexico (Salsashop).’

4. Waar haal je je inspiratie vandaan?
‘Ik haal mijn inspiratie vooral uit de onderneming zelf en ook uit de straat. Bijvoorbeeld
een architectonisch lijnenspel, dat ik vertaal
in grafische tekeningen en zo toepas in de
ontwerpen.’

5. Wat vind je van het thema klimaatadaptatie?
‘Het is een heel erg interessant onderwerp,
groot en waar we niet omheen kunnen.
De klimaatverandering om ons heen is zo
zichtbaar dat we samen er iets aan moeten
doen. Als ontwerper denk ik ook vaak hierover
na. We hebben door de jaren heen eigenlijk
ook veel schade aan de aarde toegebracht,
mede dank aan onze geweldig ontwerpen!
Daar moet verandering in komen. De schade
ongedaan maken niet meer mogelijk, maar
als ik als ontwerper een handje kan helpen
om de schade te herstellen, dan doe ik dat
met veel plezier.’
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Tijdens de eerste ontmoeting met de ondernemers gingen al wat ideeën rond. Het was
nog niet helemaal goed, het gaf me vooral
inspiratie. Ook door de ondernemers zelf met
hun bedrijfscultuur en achtergronden.
Het was interessant om me daarin te
verdiepen. Dus dat deed ik en ook nam ik de
Zwanestraat mee als inspiratie. Het duurde
niet lang voor dat ik met een aantal concepten
kwam. Het werd ook vrij snel duidelijk welk
concept het zou worden.

Vlecht- en weeftechniek
Met het gekozen materiaal was het niet
gemakkelijk om van te voren een eindbeeld
duidelijk te krijgen. Dat duurde best lang.
Pas nadat ik alle materialen had verzameld
kon ik een globaal beeld creëren.
Het vlechtwerk kostte ook veel tijd, meer dan
ik had verwacht.
Vanwege de vaste vormen van de kleding- en
ovenrekken moest ik vaak nadenken over
welke vlecht- of weeftechniek of patronen ik
zou toepassen en of dat ook bij elkaar zou
passen in het object.

Beide uniek
Duurzaam en groen
De materialen zij hergebruikt afval, dus die
komen niet meer boven op de grote hoop die
we al maken op de wereld. Verder maak ik
ook gebruik van touwen van natuurlijk
materiaal, geen chemische troep die onze
omgeving belast. De ontwerpen zijn gemaakt
om de straat te vergroenen. Ze worden gevuld
met planten, die het klimaat een beetje
helpen te verbeteren.

Ik ben heel erg blij met de ontwerpen, ze zijn
allebei uniek. Maar het gaat me er ook om
dat de ondernemers tevreden zijn. Als zij blij
zijn, dan ben ik extra tevreden.
Het zou leuk zijn als de hele straat mee wil
doen. Dan kan de productie worden
opgeschaald, bijvoorbeeld bij GoudGoed.
Met begeleiding en instructie van mij zou dat
prima kunnen. En als mensen het mooi vinden
om thuis ook zo iets te hebben ben ik ook
bereid om met hun eigen afval een uniek stuk
te creëren.

In 2050 moet de Nederlandse economie
volledig circulair zijn: duurzaam en gestoeld
op hergebruik. Omdat design een belangrijke
bijdrage kan leveren aan dit vraagstuk is
House of Design in 2018 gestart met een
nieuw initiatief: Groningen Ontwerpt.
Samen met ontwerpers, ondernemers,
beleidsmakers en onderzoekers werken we
aan duurzame en circulaire oplossingen voor
de binnenstad van Groningen.
Voor de designroute is het uitgangspunt dat
de ontwerpers werken met afvalmateriaal
van bijvoorbeeld de ondernemingen die
meedoen, kringloopwinkel GoudGoed of van
het afvalbrengstation van de gemeente
Groningen.
Met dit materiaal worden oplossingen
gemaakt voor een actueel vraagstuk.
In 2021 is dat klimaatadaptatie.
Lees meer over Groningen Ontwerpt en
andere projecten op www.houseofdesign.nl
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