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constructies
van
textiel
Ruimtelijke stofontwerpen van Samira Boon
Op de werktafel van ontwerpster Samira Boon liggen kunstig gevouwen A4-tjes, die
doen denken aan de domes van Buckminster Fuller, naast proefmonsters van ingenieuze
weefsels met soortgelijke vouwpatronen. ‘Ik doe onderzoek naar nieuwe architectonische
constructies van textiel’, zegt Boon. ‘Deze stoffen komen als een plat vel papier uit de
weefmachine. Maar doordat in de stof een geometrisch patroon is geweven, vouwt de
lap stof zich bijna vanzelf in een ruimtelijk vorm.’ Met één handbeweging trekt ze een
lap uiteen tot een tunneltje dat uit zichzelf rechtop kan staan. ‘De uitdaging is om deze
constructie twee meter hoog te maken.’
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CROSS-OVER

De afgelopen zes jaar heeft Samira Boon (1974) zich bekwaamd tot ontwerpster van innovatieve
stoffen met architectonische toepassingen. De stoffen zelf hebben ook een ruimtelijke – zeg
maar architectonische – constructie. In een samenwerking met Next architects maakte ze een
wandbekleding in het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Boon bekleedde ronde
werkunits met een akoestische bekleding met een 3D-patroon. ‘De stof is geweven in een
wafelstructuur, wat het geluid dempt.’ Deze wafelstructuur past Boon ook toe in losse panelen
in variabele omvang. Uitgevoerd in witte stof doen deze panelen denken aan de abstracte
schilderijen van kunstenaar Jan Schoonhoven. ‘Deze Wall Weaves hebben niet alleen akoestische
toepassingen maar vormen ook een esthetische aanvulling op de architectuur.’

Glow-in-the-dark
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1. Doordat in de stof een geometrisch patroon is
geweven, ontvouwt de lap stof zich bijna vanzelf
als een harmonica in een ruimtelijk vorm. 2. Een
van de vele vouwmodellen gemaakt in het kader
van Architextiles. 3. Voor de complexe proeven
met 3D-weefsels wijkt Samira Boon uit naar het
Textiellab bij het Textielmuseum in Tilburg, een
creatieve werkplaats, met computergestuurde
machines. 4. In het nieuwe hoofdkantoor van
de Rabobank in Utrecht bekleedde Boon ronde
werkunits met een akoestische bekleding met
een 3D-patroon. I.s.m. Next architects. 5. De
Spacer Chair is een chaise longue vervaardigd
van 3D-textiel dat losjes in een sierlijke lus is
gevouwen. De stof is vervolgens uitgehard met
een speciale epoxy. I.s.m. Next architects.

Na een afgeronde studie Bouwkunde aan de TU Delft in 2002 werkte Samira Boon langere tijd in
Japan, waar haar interesse in vouwkunst werd aangewakkerd. Met haar op origami geïnspireerde
textiele ontwerpen wil ze bestaande architectuur van nieuwe eigenschappen voorzien. Met doeken
kan de lichtinval worden gereguleerd of de brandveiligheid worden bevorderd. Ook kan textiel een
verbinding leggen tussen losstaande elementen in de architectuur. Bij haar Carpet bench loopt een
getufte vloerbedekking over in de bekleding
van een zitbank. Deze zitbank is weer een
onderdeel van een groter wandmeubel. ‘Een
interieur met afgescheiden voorwerpen wordt
daardoor één samenhangend ontwerp.’
Maar veruit de belangrijkste toevoeging die
textiel aan architectuur kan aanbrengen is
flexibiliteit. Boon: ‘Een doek is beweegbaar,
relatief licht en dus eenvoudig te verplaatsen.
Je kunt er nieuwe ruimtes mee creëren
door een bestaande ruimte op te delen.’ In
samenwerking met wederom Next architects
ontwierp Boon een installatie voor Theaters
Tilburg waarmee de grote concertzaal in
omvang kan worden aangepast; bij kleine
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kamermuziekconcerten moet het aantal
zitplekken worden ingeperkt. De oplossing
werd gevonden in een opvouwbare,
halfronde structuur van dertig meter lang
en drie meter hoog. Dit volume van textiel,
geïnspireerd op de vorm van een rups, kan
in verschillende breedtes worden uitgerold
en kan eenvoudig worden opgeborgen. Het
textiel wordt ondersteund met een metalen
draagconstructie.
De ‘rups’ is uitgevoerd in een neutrale witte
kleur, om zo min mogelijk in grijpen op de
ingetogen architectuur van Jo Coenen en het
lichtkunstwerk van Peter Struycken. Wel is in
de stof een rafelig weefsel glow-in-the-dark
garens verwerkt, wat een subtiel lichteffect
sorteert. ‘De rups voegt zich naar de bestaande
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architectuur maar behoudt tegelijkertijd zijn
autonome plek.’

Leegstand
Textiele interventies in bestaande architectuur kunnen een oplossing bieden voor het urgente
vraagstuk van de leegstaande kantoorgebouwen. ‘Er zijn tal van toepassingen denkbaar waarbij
met één simpele en goedkope ingreep, een tijdelijke structuur van textiel, een nieuwe invulling
aan ruimte kan worden gegeven.’ Het risico dat de textielontwerper de probleemoplosser wordt

55
54-57_textielsamiraboon.indd 55

Tekst Jeroen Junte

ArchitectuurNL

10-03-14 15:50

voor de architect is reëel. Een leegstand kantoor dat snel moet worden gepimpt voor een eenmalig
theaterevenement? Een werkplek met een slechte akoestiek? Bel Boon! Maar, zo zegt, ze heeft
zoveel meer te bieden. Daarom zit ze het liefst aan tafel met de architect.
Het afgelopen jaar werkte ze aan Architextiles, een onderzoeksproject geïnitieerd door
architectenbureau Fokkema & Partners en ondersteund door het Fonds voor de Creatieve
Industrie. In interdisciplinaire teams van (stof)ontwerpers, architecten en wetenschappers werd
gezocht naar vernieuwende architectonische toepassingen van textiel. Boon bedacht een doek dat
niet alleen reageert op de architectuur maar ook een nieuwe architectonische structuur vormt. Ter
illustratie houdt ze een twintig centimeter hoog gordijntje op dat als een honingraat is opgedeeld
verschillende volumes. ‘Dit ontwerp kan bijvoorbeeld verder worden uitgewerkt tot de inrichting
van een reizende tentoonstelling met een labyrint van kleine zalen.’ De structuur van dit doek is te
complex om aan een rail door te ruimte te bewegen. Daarbij zou de plaats van het gordijn dan te
veel vastliggen. ‘Dus moet het aan een soort net hangen dat boven de gehele ruimte kan bewegen.
Zo kan het op elke gewenste plek worden geplaatst. Een ruimte kan hierdoor telkens weer een
andere ervaring bieden.
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Textiellab
In de langgerekte studio van Boon in Amsterdam werken drie stoffenontwerpsters aan een lange
tafel vol klossen en lapjes, naaimachines en Apple-laptops. Het noodzakelijke licht valt door vier
immense ramen van deze voormalige diamantslijperij. Overal op de grond en in kasten liggen
rollen textiel maar ook kussens. Voor de complexe proeven met 3D-weefsels wijkt Boon uit naar
het Textiellab in Tilburg. Deze creatieve werkplaats van het Textielmuseum beschikt over een
indrukwekkende productielijn van hightech machines om te breien, weven, tuften, printen en
nog een handvol technieken. Deze computergestuurde machines zijn in staat om zeer complexe
handelingen uit te voeren, bijvoorbeeld het weven van een 3D-patroon. ‘Alleen hier kan ik mijn
vouwontwerpen omzetten in textiele structuren.’
Ook zoekt Boon voortdurend naar garens met bijzondere eigenschappen. De Spacer Chair is
een chaise longue vervaardigd van 3D-textiel dat losjes in een sierlijke lus is gevouwen. De stof is
vervolgens uitgehard met een speciale epoxy, wat resulteert in een spannende ligstoel die feitelijk
niets meer is dan een lap stof. Een recent project is de Interactive elevator, waarbij een liftcabine
werd bekleed met een warmtegevoelige stof. Een handdruk tegen de garens blijft door de
lichaamswarmte tientallen seconden zichtbaar als een witte contour in de donkergrijze stof. ‘Door
deze textiele interventie hebben we de lift getransformeerd tot een speelse ontmoetingsplek die
uitnodigt tot interactie tussen mensen die min of meer toevallig een ruimte moeten delen.’
Uiteindelijk wil Boon deze experimentele garens toepassen in haar zelfstandige volumes van
textiel, met als doel een innovatieve architectuur met een radicale flexibiliteit. ‘Een zelfstandige
ruimte wordt bijvoorbeeld vervaardigd van een stof met een geleidende draad die de aanwezigheid
van mensen kan detecteren. Deze interactieve ruimtes kunnen tijdelijk en op diverse locaties
worden ingezet.’

Veruit de
belangrijkste
toevoeging die textiel
aan architectuur
kan aanbrengen is
flexibiliteit
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6. Carpet Bench, tapijt, bank en wandmeubel
lopen vloeiend in elkaar over. I.s.m. Marieke
Schoonderbeek en Femke Poppinga Foto
Iwan Baan. 7. Prototype van een architecturale
installatie van 3D-textiel, gemaakt in het kader
van Architextiles. 8. De Interactive elevator, een
liftcabine bekleed met een warmtegevoelige
stof. Een handdruk tegen de garens blijft door de
lichaamswarmte tientallen seconden zichtbaar
als een witte contour in de donkergrijze stof.
9. In opdracht van het Textielmuseum Tilburg
experimenteert Samira Boon met nieuwe
materialen en weeftechnieken.
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10. Met contrasterende kleuren garens en een
innovatieve programmering van weefmachines
is binnen het onderzoeksproject Architextiles
dit ruimtelijke weefsel gemaakt, waarmee
tussenruimtes gecreëerd kunnen worden. 11. Een
1:1 proefopstelling van een soortgelijk weefsel
bij de entree van het Textielmuseum. Hier
zijn drie contrasterende garens door elkaar
geweven: bananenblad, mohair en papier. 12
en 13. Opvouwbare installatie voor Theaters
Tilburg waarmee de concertzaal in omvang kan
worden aangepast aan het soort concert. In de
witte stof is een rafelig weefsel glow-in-the-dark
garens verwerkt, waarmee het refereert aan het
lichtkunstwerk van Peter Struycken op het plafond.
I.s.m. Next architects Foto’s David de Jong.
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