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GraduationShow 
in Eindhoven met 3 Designmeiden uit Lochem

Daphne van Mourik Rianne Koens 

Daphne van Mourik (25), Jorien Kuipers (26) en Rianne Koens (23) hebben 
alledrie het Staring College in Lochem doorlopen en zijn dit jaar afgestu-
deerd aan de Design Academy in Eindhoven. In oktober stonden zij met 
hun afstudeerproject op de Graduation Show in dezelfde lichtstad.

Waar ben je mee afgestudeerd? 
Met ‘Paper to Party’ en ‘Postparels’. 
Met mijn producten Paper to Party wil ik 
een antwoord geven op ons consump-
tiegedrag en een alternatief bieden voor 
de ‘fast fashion wegwerpkleding’. De 
papieren producten bieden een toe-
voeging aan je outfit voor speciale mo-
menten. Ze worden gedragen over een 
basisjurkje of pak. De producten zijn ge-
maakt van instelvellen van billboardpa-
pier, behangpapier en boekdrukpapier. 
Ze zijn bedoeld om na één keer dragen 
weg te werpen en zijn uiterst geschikt 
om te recyclen. Dankzij de verschillende 
prints en eigenschappen van het papier 
is ieder exemplaar volkomen uniek!

Postparels
De digitale manier van communiceren 
is veel vluchtiger dan de oude briefpost 
en het materiaal verdwijnt makkelijker, 
tenzij het bewust wordt opgeslagen. Cor-
respondentiemateriaal van vroeger, zoge-
naamde postparels, gebruik ik als inspi-
ratie om digitale communicatiemiddelen 
zoals sms en twitter tastbaar te maken. 
Zo is de ‘sms-bode’ – een persoonlijke 
berichtenservice – ontstaan. En de ‘vlie-

gende tweet’, een kaartje om je bericht 
per ‘luchtpost’ letterlijk te laten verdwij-
nen. Met de filmpjes die ik hiermee heb 
gemaakt, wil ik mensen attenderen op de 
vergankelijkheid van de moderne digitale 
communicatiemiddelen. Op de Gradu-
ation Show heb ik de ‘wandelende brie-
venbus’ gelanceerd. Bezoekers konden 
bij mij een kaartje schrijven en ik deed ze 
vervolgens op de post. De blog www.post-
parels.blogspot.com is een verzamelpunt 
van deze producten, services en filmpjes. 

Hoe zie je je toekomst?
Ik heb heel veel plannen en ideeën die 
ik de komende jaren wil gaan uitwerken. 
Nu richt ik me voornamelijk op Postpa-
rels. Verschillende bedrijven hebben me 
benaderd voor een eventuele samen-
werking en voor kerst ga ik bij een paar 
organisaties langs met mijn services 
om de sociale cohesie intern en extern 
te vergroten. Leuk!

Wat is/was je lievelingsplekje in 
Lochem?
Als ik in Lochem was, ging ik altijd graag 
wandelen met onze hond op de enk of in 
het bos en een ijsje eten bij Mimmo! 

Waar ben je mee afgestudeerd?
Ik ben afgestudeerd met twee projecten 
rondom het thema eten, lunch en zon-
dagochtendontbijt. 

Zondagochtend
Zondagochtend uitgebreid samen ont-
bijten. Een bijzonder moment om te 
koesteren op de enige nog écht vrije 
ochtend in de week. Deze ontbijtset zet 
de traditie kracht bij. De elegante ob-
jecten zijn zondagse verpakkingen voor 
broodbeleg – van chocoladehagel tot 
jam en kaas. Het materiaal, gecoat pa-
pierpulp, refereert aan de doos van het 
traditionele eitje op zondag. 
Het zijn kleine, bijzondere gebruiksvoor-
werpen met verrassende openingen 
die het ontbijtritueel compleet maken. 
Ze passen prima tussen het porselein, 
maar kunnen ook de eyecatcher op  
tafel zijn.

BROOD: lunchbox
Om het lunchmoment meerwaarde te 
geven, heb ik een gestileerde lunchbox 
ontworpen van rubberhout geïnspireerd 
op de Japanse vouwkunst en bento-
boxes.

Een spannende combinatie van mate-
rialen, verfijnd ecologisch hout en na-
tuurrubber. Twee houten schalen die 
door het rubberelastiek op een verras-
sende manier met elkaar verbonden 
zijn. Open het deksel, draai deze ne-
gentig graden door en je meegebrachte 
lunch presenteert zichzelf. 

Hoe zie je je toekomst?
Ik heb na mijn afstuderen mijn eigen 
bedrijf opgericht. Afgelopen maanden 
heb ik veel exposities gedaan. Daar-
naast hoop ik binnenkort een baan te 
hebben in de meer commerciële wereld. 
Het liefst de verpakkingsindustrie of op 
het vlak van productdesign in de food- 
of non-foodsector. 

Wat is/was je lievelingsplekje in 
Lochem?
Als ik weer terug ben in Lochem ga ik 
graag naar buiten, de natuur in. Een 
wandeling langs de Berkel of de Lo-
chemse Berg. Met vriendinnen ga ik 
graag naar Elky Bar & Bite voor een lek-
ker glas wijn of hapje. 

Waar ben je mee afgestudeerd?
Ik ben cum laude afgestudeerd met 
Oturakast en Schillenpracht. Geïnspi-
reerd op de prachtige gastvrijheid van 
mijn Turkse schoonfamilie bedacht ik 
de Oturakast. In het Turks betekent otur 
‘neem plaats’ en oturak ‘krukje’. Deze 
ladekast is een elegante oplossing voor 
een westers interieur, dat in mindere 
mate gericht is op het ontvangen van 
gasten. De kast bestaat uit een opsta-
peling van losse laden met uitklapbare 
poten die om te zetten zijn tot stijl-
volle krukjes. Na vertrek van de gasten  
vormen de krukjes samen zo weer een 
complete kast. 

Schillenpracht is een serie producten 
die het mogelijk maakt schillen van 
vruchten, waar de meeste smaak in zit, 
eenvoudig te gebruiken. Dungeschild 
wordt de schil gedroogd, en vervolgens 
vermalen en verwerkt voor gerechten en 
dranken. 

Hoe zie je je toekomst?
Schillenpracht heeft al twee prijzen 
ontvangen. Die maken het mede mo-
gelijk om me bezig te gaan houden 

met het in de markt zetten van de pro-
ducten. Naast deze ambitie ga ik graag 
eerst binnen een ontwerpteam in een 
bedrijf aan de slag, om daarna eventu-
eel voor mezelf of met een partner als 
zelfstandige te beginnen. 

In beide gevallen wil ik ervoor zorgen 
dat ik vergelijkbare producten op de we-
reld kan brengen. Ik wil blijven zoeken 
naar nieuwe en betere oplossingen voor 
onszelf en onze omgeving. Ik vind dat ik 
als ontwerper verantwoordelijk ben voor 
wat ik de wereld inbreng.

Wat is/was je lievelingsplekje in 
Lochem? 
De steiger op de Berkel bij mijn ouders 
voor het huis! 

Volg onze 
Lochemse dames op:

  www.daphnevanmourik.nl
  www.jorienkuipers.nl
  www.riannekoens.com

Jorien Kuipers
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