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PresentatieoPDracht 1 – rem KooLhaas

U gaat een presentatie geven van 5 minuten aan mensen die deze Nederlandse architect niet goed kennen aan 

de hand van drie gebouwen die door hem zijn ontworpen. Beschrijf niet alleen het uiterlijk en interieur van de 

ontwerpen, maar maak ook duidelijk wat kenmerkend/bijzonder is aan deze gebouwen. Probeer ook te verklaren 

hoe Koolhaas tot deze ontwerpen gekomen is en welke visie op bouwen, op de omgeving, op de interactie tussen 

mens en gebouw, tussen mens en stad hij heeft willen uitdrukken met deze ontwerpen.

U kunt de volgende informatie gebruiken:

- Geboren in Rotterdam (1944); werkte eerst als journalist en scenarioschrijver

- Studie architectuur in Londen

- 1975: oprichting OMA met zijn vrouw (beeldend kunstenares) en twee anderen (hoofdkantoor in 

Rotterdam)

- Won veel prijsvragen met vernieuwende ontwerpen > vaak niet uitgevoerd

- Internationale doorbraak met Grand Palais in Lille (1994) > ovaalvormig congrescentrum

- Bekendste gebouw: hoofdkantoor van de Chinese Televisie (CCTV), Beijing (2012)

- Andere belangrijke projecten, o.a.:

· Nederlands Danstheater, Den Haag (1987)

· Kunsthal, Rotterdam (1992)

· Nexus World, Fukuoka (1997)

· Educatorium, Utrecht (1997)

· Guggenheimmuseum, Las Vegas (2001)

· Openbare Bibliotheek, Seattle (2004)

· Prada, New York (2001)

- Veel publicaties > belangrijke rol in debat over architectuur 

- Werkte ook als docent, o.a. aan de TU Delft

- Kritiek op modernisme/nieuwe bouwen (o.a. Rietveld) en architect als kunstenaar

- Fascinatie voor plekken met concentratie van veel mensen en activiteiten op klein stukje grond en voor 

tegenstellingen die schijnbaar onoplosbaar zijn (bv. grote gebouwen in combinatie met dorpsstructuur)

- Introductie van begrip ‘generic city’: niet gepland; einde van de historische stad (met begrippen als straat, 

stad en indentiteit) > gedeeltelijk toegepast in Den Haag; steden als Dubai en Kuala Lumpur als voorbeeld

- Gebruik van scheve lijnen, gevouwen vloeren, mix van goedkope en dure materialen, collagetechnieken 

(medewerkers maken verschillende ontwerpen > daaruit stelt Koolhaas één ontwerp samen), doorbreken 

van regels in de architectuur (bv. marmer boven glas i.p.v. andersom)

- Veel medewerkers zijn een eigen bureau begonnen > verspreiding van de ‘OMA-stijl’

1

Duurzame wolkenkrabber (Mexico Stad) Bibliotheek (Seattle) 
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Educatorium (Utrecht)
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Grand Palais (Lille)

PresentatieoPDracht 2 – hema: tyPisch Dutch Design?

    

U gaat een presentatie van 5 minuten geven aan uw medecursisten over design van de HEMA. Vertel iets over de 

HEMA-ontwerpwedstrijd en kies twee of drie producten van de HEMA. Beschrijf deze zo nauwkeurig mogelijk en 

geef aan of ze een goed voorbeeld zijn van Dutch Design. Beantwoord in uw presentatie de volgende vragen:

•	 De HEMA-ontwerpwedstrijd, hoe gaat dat in zijn werk?

•	 Hoe zien de door uw gekozen producten eruit (vorm, kleur, structuur)?

•	 Waar zijn deze producten van gemaakt? Zijn ze duurzaam?

•	 Wat kun je met deze producten doen? Zijn ze handig/praktisch?

•	 Wat is er bijzonder/vernieuwend aan deze producten? 

•	 Wat is de prijs en de prijs-kwaliteitverhouding?

•	 Wat is Dutch Design volgens jou?

•	 Zijn dit goede voorbeelden van Dutch Design? Waarom (niet)?

•	 Verliest een goede ontwerper zijn goede naam als hij/zij deelneemt aan de ontwerpwedstrijd van een 

winkelketen als de HEMA?

Let op dat u geen presentatie geeft over de winkel zelf. Vertel alleen iets over de winkel als dat een relatie heeft 

met het design.

Informatie over de ontwerpwedstrijd kunt u vinden op: http://hemaontwerpwedstrijd.nl/ 

 

PresentatieoPDracht 3 – KLeDing ontwerPen 

Er is confectiekleding en er is haute couture. U gaat voor uw medecursisten een presentatie geven van vijf minuten 

over Nederlandse haute couture en het verschil met confectiekleding. Vertel kort iets over één of enkele bekende 

Nederlandse haute couture ontwerpers (bijv. Viktor & Rolf, Olcay Gulsen, Jan Taminiau). Laat wat voorbeelden 

zien van ontwerpen van deze modeontwerper(s). Beantwoord de volgende vragen over de door uw gekozen 

ontwerper(s) en ontwerpen:
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•	 Wat maakt deze ontwerpen/ontwerper(s) bijzonder?

•	 Wat is kenmerkend voor de stijl van deze ontwerper(s)?

•	 Is dit ‘echte’ haute couture? Zo ja: waarom is dit typisch haute couture en geen confectiekleding? Zo nee, 

waarom niet?

•	 Zou u deze kleding willen dragen? Waarom (niet)?

•	 Wat vindt u van de stelling: haute couture is kunst, bij confectieontwerpen moet de ontwerper alleen 

denken aan de verkoopcijfers?

Informatie die u kunt gebruiken voor deze presentatie:

- Haute couture: 

· één of soms enkele exemplaren 

· op maat gemaakt; met de hand gemaakt

· dure stoffen van hoge kwaliteit 

· gebruik van verfijnde technieken

- Confectie: vaste maten, draagbaar, goedkoop, massaproductie

- Viktor & Rolf:
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· Erkend als haute couturiers door het Chambre Syndicale de La Couture

· Werken in Parijs

· Prijzen van (o.a.) de belangrijkste modewedstrijd en Elle

· Samenwerking met o.a. KLM, De Bijenkorf, H&M en Samsonite

· Tentoonstellingen in o.a. New York, Tokyo, Londen, Parijs, Amsterdam

· Haute couture en confectiekleding

· Maken ook parfums (o.a. een geurloos parfum), reistassen, schoenen e.d.

· Bekende klanten: o.a. Lady Gaga, Katy Perry, Doutzen Kroes

- Olcay Gulsen:

   

· Importeerde eerst kleding

· Nam in 2009 Supertrash over 
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· In 2013: 1800 winkels in 24 landen: kleding, schoenen, parfum, tassen

· Werkt in Amsterdam, Londen en New York

· Tijdloos, luxe, vrouwelijk, klassieke twist, gedurfd, voor de rode loper

· Bekende klanten: Beyoncé, Koningin Máxima, Britney Spears, Lindsay Lohan

- Jan Taminiau:
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· Sinds 2004 eigen label

· Werkt dicht bij Amsterdam; deelname Paris Fashion Week

· Bekende klanten: Koningin Máxima, Lady Gaga, Prinses Claire, Beyoncé

· Romantiek, geschiedenis, oude/originele stoffen (bv. jurk van postzak), oude technieken, 

vakmanschap, elegant, draagbaar

· Kleding, schoenen, tassen, sieraden

PresentatieoPDracht 4 – een succesontwerP: het verhaaL van aPPLe

   

U gaat aan uw medecursisten een presentatie geven van vijf minuten over het succes van Apple aan de hand van 

enkele producten. Beantwoord in uw presentatie de volgende vragen:

•	 Wat is kenmerkend voor de Apple producten (iPod, iPad, iPhone)?

•	 Waarom zijn deze producten zo populair volgens u?

•	 Wat is bijzonder aan het interieurontwerp van de Applewinkels?

•	 Wat is het beleid van het bedrijf op het punt van vormgeving?

•	 Wat is de rol van vormgeving in het succes van Apple?

Voor het beleid van Apple kunt u de volgende informatie gebruiken:

- Modern, innovatief en strak, simpele bediening

- Besteedde als eerste aandacht aan vormgeving en kleur; andere computermerken toen alleen nog gericht 

op functionaliteit (zagen er allemaal hetzelfde uit)
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- Combinatie van mooie vormgeving en kwaliteit/functionaliteit

- Herkenbaarheid: overeenkomsten tussen verschillende producten (en winkels)

- Maken ook eigen accessoires

PresentatieoPDracht 5 – Duurzaam ontwerPen

U gaat voor uw medecursisten een presentatie geven van vijf minuten over duurzaam ontwerpen aan de hand van 

enkele voorbeelden. Beantwoord in uw presentatie o.a. de volgende vragen:

•	 Wat is duurzaam ontwerpen? (geef een paar voorbeelden)

•	 Waarom duurzaam ontwerpen?

•	 Op welke gebieden kan duurzaam ontwerpen worden toegepast? (geef voorbeelden van heel verschillende 

gebieden)

•	 Is duurzaam ontwerpen de oplossing voor de milieuproblemen?

Zoek zelf informatie over duurzaam ontwerpen en enkele (twee of drie) goede voorbeelden.
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