
Noëlle Mulder presenteert: TREASURE ISLAND 
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Treasure Island is een verfijnd meubel: Het plooibare 
oppervlak neemt de vormen aan de objecten die 
erop geplaatst worden; sleutels, een net ontvangen 
ansichtkaart, een vergeten ketting, gevonden steen 
en handafdruk. Tezamen toont het een intrigerende 
evolutie van abstracte landschappen. Het komen 
en gaan van objecten creëert verandering, totdat 
een hendel de sporen wist en je met een schone lei 
opnieuw kunt beginnen.

GEBRUIK EN ERVARING
Treasure Island combineert een 
ingenieuze techniek met het 
poëtische gegeven dat de tafel 
een landschap vormt met de ob-
jecten die de gebruiker erop neer-
legt. De tafel is speels en creatief 
- altijd in ontwikkeling, onder-
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OVER DE ONTWERPER 
Noëlle’s werk strekt zich van 
meubelmakerij tot landschapsar-
chitectuur, van objecten tot 
kunstwerken. Veel van haar werk 
komt voort uit haar onderzoek 
naar het spanningsveld tussen 
structuur en chaos, tussen het 
natuurlijke, spontane en het 
kunstmatige. In haar ontwerpen 

verbindt Noëlle de kwetsbaar-
heid van de natuur met ons 
onbewuste gedrag en ervaringen. 
Thema’s die zij heeft verkend 
zijn onder anderen: structuren 
en patronen, spontane beweg-
ingen van mensen en vegetatie, 
en de interactie tussen menselijk 
gedrag, natuurlijke groei en pub-
lieke ruimte..

Noëlle Mulder (Nederland, 1971), begon haar ont-
werpstudie bij École Camondo in Paris. In 2013 stu-
deerde zij af in Architectural Design aan de Gerrit 
Rietveld Academie in Amsterdam.

hevig aan veranderingen door de 
gebruiker zelf, of vervomd door 
een ander. Tegelijkertijd is het 
gebruiken van Treasure Island een 
verassend ontspannende ervaring. 
Het oppervlak is zacht en verend, 
en het wissen van de gebruiksge-
schiedenis van de tafel, de sporen 
van de tijd, is bijna meditatief.  

MATERIAAL   
Treasure Island (afmeting: B90 x 
D35 X H90 cm) is gemaakt van 
massief esdoornhout, koperen 
bouten die de poten aan de tafel 

bevestigen, en honderdduizen-
den verticaal geplaatste houten 
stokjes die een plooibaar opperv-
lak creëren. Treasure Island oogt 
eenvoudig maar werkt met een 
ingenieus, speciaal ontworpen 
doorzichtig cilindrisch mechaniek. 
Het mechaniek wordt met een 
hendel bediend. Met het verp-
laatsen van de hendel wordt het 
oppervlak aangespannen of losgel-
aten. De cilinder heeft een inge-
bouwde lichtbron, en is afgedekt 
met een witte doorschijnende 
porseleinen schijf.
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HET GETOONDE WERK
Na presentaties en tentoonstellingen in Mi-
laan, London, Amsterdam en Haarlem, is het 
sensitieve meubelstuk Treasure Island van 18 
tot 26 oktober te zien tijdens  Dutch Design 
Week 2014 in het Klokgebouw Hal 3, in Eind-
hoven. 

Dutch Design Week
18-26 oktober 2014
Klokgebouw, hal 3, 30A
Klokgebouw 50, Strijp-S area
Eindhoven
openingstijden 11.00-18.00 uur
 
Voor vragen, en hoge-resolutie 
beelden: 

Noëlle Mulder,  
Nederland / VS 
noelle.reijnhartmulder@gmail.com
www.noellemulder.com
+31(0) 6 415 00 969


