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Uw taxi staat klaar mevrouw
Your taxi is waiting, madam
WILS_1486
J. Wils / Gebouw Korsten aan het Koningsplein
in Amsterdam / 1926 / 88 x 98

Dressed by Architects is de vijfde aflevering van Verrassende vondsten uit de
collectie. Voor deze serie selecteert archivaris Alfred Marks op basis van een thema telkens bijzondere tekeningen, foto’s,
voorwerpen en maquettes uit het archief
van Het Nieuwe Instituut. De presentaties
tonen niet noodzakelijk de hoogtepunten
van de Nederlandse architectuurgeschiedenis, maar vooral de rijkdom, diversiteit
en verhalende kracht van de collectie.
De vijfde tentoonstelling in de reeks
Verrassende vondsten uit de collectie
zoomt in op voorbeelden van mode op
verschillende architectuurtekeningen
uit het archief van Het Nieuwe Instituut.
Dressed by Architects toont architectuurschetsen waarin elegante damesfiguren door straten flaneren, chique
heren het herenhuis van hun dromen
betreden en spelende kinderen zich
voor een vakantiehuis overgeven aan
een eindeloze zomer. Op uitnodiging
van Studio Makkink&Bey reageren
Studio Plott, BuroBELÉN en Camiel
Fortgens met gastinterventies op de
historische collectiestukken.

Dressed by Architects is the fifth
presentation in the series Surprising
finds from the collection. In these
series archivor Alfred Marks selects
on the basis of a theme extraordinary
drawings, photographs, objects and
models from the archive of Het Nieuwe
Instituut. The presentations don’t
necessarily show the highlights of the
Dutch architectural history, but especially the richness, diversity and narrative
power of the collection.
The fifth exhibition in the series
Surprising Finds from the Collection
zooms in on fashion in architecture drawings from the archive of Het Nieuwe
Instituut.
Dressed by Architects features
architects, sketches with elegant ladies
swanning through the streets, chic
gentlemen posing in front of villas and
children enjoying an endless summer
in front of their holiday home. Studio
Makkink&Bey have invited Studio Plott,
BuroBELÉN and Camiel Fortgens to
make guest interventions based on these
historical pieces from the collection.

‘De Stad Als Catwalk’
Curator Alfred Marks over
Dressed by Architects
‘The City As Catwalk’
Curator Alfred Marks about
Dressed by Architects
Archivaris Alfred Marks kent als geen ander
de omvangrijke collectie architectuurtekeningen, foto’s, maquettes en objecten van
Het Nieuwe Instituut. Bij het samenstellen
van de serie tentoonstellingen Verrassende
vondsten uit de collectie, die in 2014 begon,
maakt hij telkens een thematische keuze
uit deze rijke verzameling. Dit keer bood de
context van het Tijdelijk Modemuseum een
duidelijk uitgangspunt. Hoe is mode te verbinden met de tekeningen van architecten?
Dressed by Architects blijkt het resultaat van
een lastige speurtocht.

Archivist Alfred Marks knows the extensive
collection of architectural drawings, photographs, models and objects of Het Nieuwe
Instituut like no other. In curating each
exhibition in the series Surprising finds
from the collection, which started in 2014,
he presents a selection from the rich collection based on a theme. For this particular
instalment, the context of the Temporary
Fashion Museum formed a clear starting
point. How to connect fashion to the drawings of architects? Dressed by Architects
forms the result of a delicate quest.

Met de reeks Verrassende vondsten debuteerde je vorig jaar als curator. Wat betekent
dat voor iemand die normaal zijn dagen haast
onzichtbaar in het archief doorbrengt?
Alfred Marks: ‘Op de vraag wat mijn
werk is, antwoord ik tegenwoordig vaak dat ik
curator ben en nu al weer de vijfde editie van
Verassende Vondsten heb mogen samenstellen. Dat klinkt beter dan archivaris, al weet
ik heel goed dat het valse schaamte is. Want
het is fantastisch om dagelijks in de unieke
archiefcollectie van Het Nieuwe Instituut te
kunnen werken. En dat is ook wat ik met deze
tentoonstellingen wil laten zien: een archief
als het onze is één grote bundel van prachtige verhalen, voor ieder die ze wil ontdekken.
Maar veel mensen beschouwen een archief
als iets saais en stoffigs. En voor je het weet
geldt dat ook voor de archivaris die als een
wereldvreemde kluizenaar in zijn muffige habitat aan het werk is met stapels oud papier.’

Last year you made your debut as a curator with the series Surprising finds. What
does that mean for someone who normally
spends his days, almost invisible, in the
archives?
Alfred Marks: ‘When asked about my
job, I nowadays often answer that I am a
curator and have had the pleasure of compiling five edition of Surprising finds now.
That sounds better than archivist, although
I am very aware that this is a false modesty,
because it is truly fantastic to work in the
unique archives of Het Nieuwe Instituut
each and every day. And that is exactly what
I want to show with these exhibitions: an
archive like ours is one big bundle of wonderful stories, waiting for anyone willing to
discover them. A lot of people consider an
archive as something boring and dusty.
And before you know it, this also applies to
you as the archivist; an unworldly recluse,

Een grauw bestaan in een duistere kelder?
‘Ja, dat beeld is hardnekkig. Misschien
is het wel een vorm van overcompensatie,
dat ik mij in mijn kledingkeuze juist verzet
tegen het vermeende imago van de grijze
muis. Aardetinten en grijzen zijn aan mij niet
besteed en ook in artistiek zwart zal men mij
niet snel betrappen. Ik verschijn op mijn werk
in gifgroen, knalroze en felblauw, vaak ook
nog met dessins.’
Hoe ben je met het thema mode in het
archief aan het werk gegaan?
‘Toen de eerste plannen bekend werden
om het Instituut tot een tijdelijk modemuseum
te transformeren, ben ik meteen gaan onderzoeken of het mogelijk was om een editie
van Verrassende Vondsten aan dat thema te
wijden. De collectie van Het Nieuwe Instituut
is rijk en gevarieerd en het is zeker niet alleen
maar een architectuurarchief. Veel architecten
hielden zich ook met het ontwerpen van interieurs en meubels bezig, ze waren grafisch
ontwerpers en soms werden ze ook als ontwerpers van theaterdecors en kostuums ingeschakeld. Dus ik veronderstelde dat er op het
gebied van mode zeker materiaal aanwezig
moest zijn.’
Maar je bleek je te vergissen?
‘Na enig onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat mode toch een discipline is
waar architecten zich niet aan waagden.
In ieder geval heb ik er in de collectie geen
sporen van terug kunnen vinden. Wat ze wel
deden—misschien haast onbedoeld—was
het vastleggen van de mode van hun tijd,
af en toe tot in de fijnste details. Die representaties van mode trof ik in allerlei, vaak prachtig
uitgewerkte presentatietekeningen van hun
ontwerpen. Een winkelend, flanerend, rondkijkend of poserend publiek zorgt in hun schetsen voor een levendig beeld. Uiteindelijk heb
ik ongeveer dertig tekeningen geselecteerd.
De uitkomsten zijn heel divers. Je ziet een
sleepjapon en een minirok, avondjurken en
spijkerbroeken. De catwalk van de architectuurtekening laat mensen zien die zich op hun
paasbest hebben aangekleed, maar ook de
casual mode van de straat. En de interventies
van enkele jonge ontwerpers en kunstenaars,
die in hun bijdragen op het archief reageren,
trekken de tentoonstelling naar de mode van
dit moment.’

working in his musty habitat amidst piles
of old paperwork.’
A grey existence in a dark basement?
‘Yes, that is a very persistent image.
Maybe my choice of clothing is a form of
overcompensation, precisely because it
contradicts the alleged image of the grey
mouse. Earth tones and greys are not for
me, and you will not quickly catch me in
artistic black either. I show up at work in
bright green, pink and blue, often with
patterns and designs.’
How did you approach the theme of
fashion in relation to the archives?
‘When the plan was first announced
to transform the institute into a temporary
fashion museum, I immediately examined
whether it was possible to connect this to
a new edition of Surprising finds. The collection of Het Nieuwe Instituut is rich and
varied, and certainly more than ‘just’ an
architectural archive. In addition to buildings, many architects have designed interiors and furniture. They are graphic
designers and sometimes commissioned
to design theatre sets and costumes.
Therefore, I assumed there would certainly
be material related to the field of fashion.’
But you were wrong?
Yes, after some research I came to the
conclusion that fashion is a discipline architects are hesitant about. In any case, I was
not able to find a lot of traces within the
collection. What architects did do, however—perhaps almost inadvertently—was
capturing the fashion of their time, sometimes down to the finest detail. I found
representations of fashion in various, often
beautifully detailed presentational drawings
of their designs. A shopping, strolling,
exploring or posing public brings a vivid
atmosphere to these sketches. I eventually
selected over thirty drawings. The results
are very diverse: from dressing gown to
miniskirt, from evening dress to jeans.
The catwalk of the architectural drawing
shows people wearing their Sunday best,
but also casual street fashion. And with the
interventions of a number of young designers and artists, who respond to the archives in their contributions, the exhibition
truly connects to contemporary fashion.
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CUBA_t1909
J. Th. Cuypers en J. Stuyt
winkelgebouw aan het Damrak
en Dam / 1902-1903 / 37 x 52

BROX_907t55
Van den Broek en Bakema
winkelcentrum Lijnbaan
Rotterdam / 1948-1953 / 56 x 83
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HAASTIGE SPOED…
IN A HURRY…

FIFTIES FASHIONISTAS

BROX_1017t16
Van den Broek en Bakema
Schoenen-magazijn Huf aan
de Hoogstraat in Rotterdam
1951 / 64 x 96

DSBV_t52
Drexhage, Sterkenburg, Bodon en
venstra / Kantoorgebouw EN-NEN
aan de Cooldingel te Rotterdam
1953-1959 / 54 x 85

Je mag gezien worden!
You’re a sight to behold!
WEEB_1452
C. Weeber / Studentenhuisvesting
"De Struyck" aan het Rijswijkseplein
in Den Haag / 1993-1996

Modeshow?
Fashion show?
WIJD 801.2
H. Th. Wijdeveld / theaterdecor
Cira 1925 / 27 x 44

Modeshow?
Fashion show?

accessoires maken het compleet
accessories for the finishing touch

WIJD 801.1
H. Th. Wijdeveld / theaterdecor
Cira 1925 / 27 x 44

WIJD 801.1
H. Th. Wijdeveld / theaterdecor
Cira 1925 / 27 x 44

GA TOCH FIETSEN…!
GO TAKE A BIKE RIDE…!
GRAT_t46.1
J. Gratama / Winkel- en kantoorgebouw op de Dam in Amsterdam
1922-1923 65.7 x 50.3

DEFTIGE HEER MET HOGE HOED
DISTINGUISHED GENTLEMAN WITH TOP HAT
GEND_t160
A.L. van Gendt / Winkelgalerij aan de Raadhuisstraat
17in Amsterdam / 1897 / 49.3 x 57.5

accessoires maken het compleet
accessories for the finishing touch
WIJD 801.2
H. Th. Wijdeveld / theaterdecor
Cira 1925 / 27 x 44
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Camiel Fortgens geeft met zijn interventie As Is een vervolg op zijn
eerdere project Paper Clothes. Zijn ontwerpen beschouwt hij niet
als mode, maar eerder als een middel om te onderzoeken hoe de
mens zich tot zijn kleding verhoudt. Hoe drukken we door middel
van kledingstukken onze identiteit uit en welke invloed heeft de
tijdgeest (mode) op de samenleving?

The project As Is by Camiel Fortgens is a sequel to his
earlier project Paper Clothes. Fortgens does not regard his
designs as fashion, but rather as a means to investigate how
man relates to his clothing. How do we express our identity through clothing and what influence does the zeitgeist
(fashion) have on society?

Zijn bijdrage aan Dressed by Architects bestaat uit drie silhouetten, waarin Fortgens de tijdgeest probeert te vangen. Vanuit een
serie foto’s, gemaakt voor het Tijdelijk Modemuseum en van uit zijn
archief, onderzoekt hij de relatie tussen de mens en zijn kleding
in een architectonische omgeving. Zo zocht hij naar een representatie van actuele tijdgeest. Precies zoals de mensfiguren in de
architectuurtekeningen uit het archief een toenmalige actualiteit
uitdrukken. De personen in deze foto’s dienden als inspiratie voor
de silhouetten die van iedere kleur of patroon zijn ontdaan. In As Is
presenteert Camiel Fortgens drie outfits die in enkel vlak en lijn de
hedendaagse tijdgeest vangt en benadrukt. De silhouetten worden
in context gezet door middel van de fotografie.

His contribution to Dressed by Architects consists of three
silhouettes, in which Fortgens tries to capture the zeitgeist.
Starting from a series of images made for the Temporary
Fashion Museum or coming from his archive, he investigates
the relation between man and his clothing within an architectural environment. This way, he looked for a representation
of the current zeitgeist. Just like the human figures in the
architectural drawings from the archives capture the mindset of their time. The persons in these images were the inspiration for the silhouettes, which are stripped of every colour
or pattern. In As Is, Camiel Fortgens presents three outfits
that capture and express the current zeitgeist, using only
plane and line. The silhouettes are put in context by means
of the photography.

www.camielfortgens.com
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Studio Makkink&Bey, bureau voor vormgeving, toegepaste kunst
en architectuur, verzorgt het ruimtelijk ontwerp van de reeks
archieftentoonstellingen ‘Verrassende vondsten’. Zij doen iedere
editie een ruimtelijke ingreep in het oorspronkelijk door OMA
ontworpen interieur. De archiefkamer krijgt een vrijere plattegrond
waarin bewegingsruimte ontstaat voor zowel de collectie als voor
gastinterventies van jonge ontwerpers en kunstenaars. Het interieur beweegt mee met de tentoonstellingsseizoenen.
Studio Makkink&Bey nodigt per editie drie ontwerpers, kunstenaars of architecten uit om zich te verhouden tot de inhoud en het
tentoonstellingsmodel van iedere editie. Dressed by Architects
presenteert naast de geselecteerde archiefstukken (Something
Old) drie werken: een werkplek en bibliotheek voor een van de
genodigde kunstenaars (Something New), een plaatsspecifieke
installatie op basis van bruiklenen (Something Borrowed) en een
experiment (Something Blue).
www.studiomakkinkbey.nl
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_SOET_8603.46
S. Soeters / Circus Zandvoort
1986-1991 / 50 x 70

The office for design, applied art and architecture Studio
Makkink&Bey created the spatial design for the series of
archive exhibitions entitled ‘Surprising finds’. For each
installment, Studio Makkink&Bey carries out a spatial intervention in the interior originally designed by OMA, freeing
up the plan of the archive room and creating space for the
collection, and guest interventions by young designers and
artists. The interior changes in response to the exhibition
seasons.
For each edition, Studio Makkink&Bey invites three young
designers, artists or architects to relate their practice to
the archive. As an addition to the selected archival pieces
(Something Old) Dressed by architects presents three works:
a working area for one of the intervention guests (Something
New), a site-specific installation of works on loan (Something
Borrowed) and an experiment (Something Blue).

Studio PLOTT

Façade curtain / Façade gordijn
Studio PLOTT & Roos Meerman
Flying Architect

BuroBELÉN

18-11-81 with Indigo Jacket
Stichting Nationaal Museum van
Wereldculturen / Inuït jas,
Collectienummer RV-1070-62
National Museum of World
Cultures Foundation / Inuit coat,
Collection Number RH-1070-62

Something Borrowed

Anna de Jong

Something New
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Studio PLOTT bouwde onlangs een 3D printer waarmee zij textielachtige structuren kunnen printen op een formaat van enkele vierkante meters. Rudi Boiten en Mireille Burger experimenteren momenteel met het printen van grafische patronen die zich het best laten
vergelijken met weef-, borduur- en macramétechnieken. De prints zijn
flexibel, sterk en licht. Het proces resulteerde tot dusver in een reeks
wandobjecten, vitrage en paneelgordijnen.

Studio PLOTT recently built a 3D printer that is able to print
textile-like structures of several square meters. Rudi Boiten and
Mireille Burger are currently experimenting with printing graphic
patterns that can best be compared to weaving, embroidery and
macramé techniques. The prints are flexible, strong and light.
So far, this process has resulted in a series of wall objects,
curtains and panel curtains.

Ontwerpers Brecht Duijf en Lenneke Langenhuijsen omschrijven
zichzelf als ‘materializers’. BuroBELÉN is de drijvende kracht achter
het label 18-11-81, dat een fundamenteel andere benadering van
kleding voorstaat dan die van de hedendaagse mode industrie.
18-11-81 concentreert zich op de tijdloze kwaliteiten van materialen
en benadert kleding vanuit de oeroude behoefte aan bescherming
en bedekking van het lichaam.

Designers Brecht Duijf and Lenneke Langenhuijsen describe
themselves as 'materializers'. BuroBELÉN is the driving force
behind the label 18-11-81, which takes a fundamentally different approach to clothing than today's fashion industry.
18-11-81 concentrates on the timeless qualities of materials
and approaches clothing from the ancient need to protect and
cover the body.

In Dressed by Architects presenteert Studio PLOTT twee projecten:
een façadegordijn en een werk onder de titel Flying Architect, waarin
wordt samengewerkt met ontwerper Roos Meerman. Het façadegordijn reageert direct op de architectuurtekeningen uit de collectie
van Het Nieuwe Instituut. Fragmenten van tekeningen van de structuralistische architect Piet Blom zijn verwerkt in een nieuw patroon dat
vervolgens is geprint. Het façadegordijn omsluit de glazen cirkel in
Zaal -1 als een maatpak.

In Dressed by Architects, Studio PLOTT presents two projects:
a façade curtain and a work titled Flying Architect, which is
the result of a collaboration with designer Roos Meerman. The
façade curtain responds directly to the architectural drawings
from the collection of Het Nieuwe Instituut. Fragments of drawings by the structuralist architect Piet Blom have been incorporated into a new pattern, which is then printed. The façade
curtain encloses the glass circle in Gallery -1 like a suit.

Voor hun bijdrage aan de tentoonstelling Dressed by Architects
putten zij inspiratie uit de via Stichting Nationaal Museum van
Wereldculturen verkregen bruikleen Inuït jas uit Oost Groenland,
gemaakt van zeehondendarm. De ontwerpers herkenden daarin
verscheidene kwaliteiten die ook belangrijk zijn voor hun eigen werk:
duurzaamheid, een intelligent gebruik van de materiaaleigenschappen en de esthetische kwaliteit van het ongewone materiaal.

For their contribution to the exhibition Dressed by Architects,
they drew inspiration from an Inuit coat from East Greenland,
made from seal intestines, which is on loan from the National
Museum of World Cultures Foundation. In this piece of
clothing, the designers recognized several qualities that are
also important in their own work: sustainability, intelligent
use of material properties, and the aesthetic quality of the
unusual material.

In samenwerking met Roos Meerman en met steun van het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwikkelt Studio PLOTT het
project Flying Architect. De gedeelde fascinatie voor 3D printen heeft het
idee doen ontstaan dat het mogelijk moet zijn om objecten te bouwen
met een vliegende printer. Zoals een vogel een nest bouwt, of een
spin een rag spint, zo willen de ontwerpers een optimale vormvrijheid
bereiken om architectuur en kleding—twee disciplines die elkaar steeds
dichter lijken te naderen—met elkaar te doen versmelten. In Dressed
ZONNIGE
ZOMERZOTHEID
by Architects
wordt dit onderzoek via een live blog ontsloten. Nieuwe
SUNNY
SUMMER
FOLLY
resultaten worden
gedurende de looptijd van de tentoonstelling in de
presentatie opgenomen, en de ruimte wordt tevens gebruikt voor het
WARN_8
ontvangen van gasten. www.plott.nl

In collaboration with Roos Meerman and with the support of
the Creative Industries Fund NL, Studio PLOTT is developing
the project Flying Architect. A shared fascination with 3D
printing has given birth to the idea that it should be possible to
build objects with a flying printer. Like a bird builds a nest, or a
spider spins a web, the designers want to achieve an optimal
freedom of form through which to connect architecture to clothing—two disciplines that seem to be drawing increasingly
closer to each other. In Dressed by Architects, this research
is made available through a live blog. Over the course of the
exhibition, new results will be included in the presentation.
In addition, the space is used for receiving guests.

A, Warners / flatgebouwen in Amsterdam
circa 1950 / 44 x 76
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In de Indigo Jacket van 18-11-81 zijn soortgelijke principes gebruikt.
Bij de keuze voor kleuring met indigo verwijzen zij naar de kleding
van het Miao volk in de zuidelijke grensgebieden van China. Door
de stof meerdere malen te kleuren en tussentijds met een hamer te
kloppen is het vrijwel water- en winddicht. Ook krijgt de stof door die
behandeling een haast futuristische glans. Net als de Inuït jas is de
Indigo Jacket opgebouwd uit lange, smalle stroken. Er wordt geen
stofOPWAAIENDE
weggegooid. DeZOMERJURKEN
stofbreedte bepaalt de maat van het kledingIN
ZANDVOORT
stuk. De
hoge kraag accentueert de functie van het windjack.

SUMMER DRESSES BLOWING
IN THE WIND IN ZANDVOORT
www.burobelen.com
_SOET_8603.46
S. Soeters / Circus Zandvoort
1986-1991 / 50 x 70

In the design of the Indigo Jacket 18-11-81 used similar principles. In the choice of an indigo colouring, they refer to the
clothing of the Miao people in the southern border areas of
China. By colouring the fabric multiple times and treating it
with a hammer in between, the fabric is virtually waterproof
and windproof. This process also gives the fabric an almost
futuristic gloss. Like the Inuit coat, the Indigo Jacket is made
up of long, narrow strips. No fabric is discarded. The width of
the fabric determines the size of the garment. The high collar
highlights its function as a windbreaker.
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Camiel Fortgens geeft met zijn interventie As Is een vervolg op zijn
eerdere project Paper Clothes. Zijn ontwerpen beschouwt hij niet
als mode, maar eerder als een middel om te onderzoeken hoe de
mens zich tot zijn kleding verhoudt. Hoe drukken we door middel
van kledingstukken onze identiteit uit en welke invloed heeft de
tijdgeest (mode) op de samenleving?

The project As Is by Camiel Fortgens is a sequel to his
earlier project Paper Clothes. Fortgens does not regard his
designs as fashion, but rather as a means to investigate how
man relates to his clothing. How do we express our identity through clothing and what influence does the zeitgeist
(fashion) have on society?

Zijn bijdrage aan Dressed by Architects bestaat uit drie silhouetten, waarin Fortgens de tijdgeest probeert te vangen. Vanuit een
serie foto’s, gemaakt voor het Tijdelijk Modemuseum en van uit zijn
archief, onderzoekt hij de relatie tussen de mens en zijn kleding
in een architectonische omgeving. Zo zocht hij naar een representatie van actuele tijdgeest. Precies zoals de mensfiguren in de
architectuurtekeningen uit het archief een toenmalige actualiteit
uitdrukken. De personen in deze foto’s dienden als inspiratie voor
de silhouetten die van iedere kleur of patroon zijn ontdaan. In As Is
presenteert Camiel Fortgens drie outfits die in enkel vlak en lijn de
hedendaagse tijdgeest vangt en benadrukt. De silhouetten worden
in context gezet door middel van de fotografie.

His contribution to Dressed by Architects consists of three
silhouettes, in which Fortgens tries to capture the zeitgeist.
Starting from a series of images made for the Temporary
Fashion Museum or coming from his archive, he investigates
the relation between man and his clothing within an architectural environment. This way, he looked for a representation
of the current zeitgeist. Just like the human figures in the
architectural drawings from the archives capture the mindset of their time. The persons in these images were the inspiration for the silhouettes, which are stripped of every colour
or pattern. In As Is, Camiel Fortgens presents three outfits
that capture and express the current zeitgeist, using only
plane and line. The silhouettes are put in context by means
of the photography.

www.camielfortgens.com
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Studio Makkink&Bey, bureau voor vormgeving, toegepaste kunst
en architectuur, verzorgt het ruimtelijk ontwerp van de reeks
archieftentoonstellingen ‘Verrassende vondsten’. Zij doen iedere
editie een ruimtelijke ingreep in het oorspronkelijk door OMA
ontworpen interieur. De archiefkamer krijgt een vrijere plattegrond
waarin bewegingsruimte ontstaat voor zowel de collectie als voor
gastinterventies van jonge ontwerpers en kunstenaars. Het interieur beweegt mee met de tentoonstellingsseizoenen.
Studio Makkink&Bey nodigt per editie drie ontwerpers, kunstenaars of architecten uit om zich te verhouden tot de inhoud en het
tentoonstellingsmodel van iedere editie. Dressed by Architects
presenteert naast de geselecteerde archiefstukken (Something
Old) drie werken: een werkplek en bibliotheek voor een van de
genodigde kunstenaars (Something New), een plaatsspecifieke
installatie op basis van bruiklenen (Something Borrowed) en een
experiment (Something Blue).
www.studiomakkinkbey.nl

ZONNIGE ZOMERZOTHEID
SUNNY SUMMER FOLLY

Opwaaiende
OPWAAIENDEzomerjurken
ZOMERJURKEN
in
INZandvoort
ZANDVOORT
Summer
SUMMERdresses
DRESSESblowing
BLOWING
in
INthe
THEwind
WINDin
INZandvoort
ZANDVOORT

WARN_8
A, Warners / flatgebouwen in Amsterdam
circa 1950 / 44 x 76

__SOET_8603.46
SOET_8603.46
S.
S.Soeters
Soeters//Circus
CircusZandvoort
Zandvoort
1986-1991
1986-1991//50
50xx70
70

The office for design, applied art and architecture Studio
Makkink&Bey created the spatial design for the series of
archive exhibitions entitled ‘Surprising finds’. For each
installment, Studio Makkink&Bey carries out a spatial intervention in the interior originally designed by OMA, freeing
up the plan of the archive room and creating space for the
collection, and guest interventions by young designers and
artists. The interior changes in response to the exhibition
seasons.
For each edition, Studio Makkink&Bey invites three young
designers, artists or architects to relate their practice to
the archive. As an addition to the selected archival pieces
(Something Old) Dressed by architects presents three works:
a working area for one of the intervention guests (Something
New), a site-specific installation of works on loan (Something
Borrowed) and an experiment (Something Blue).

SCHITTERENDE
Schitterende KLEUREN
kleuren
BRILLIANT
Brilliant COLOURS
colours
SOET_8603.46
S. Soeters / Circus Zandvoort
1986-1991 / 50 x 70

BOHEMIAN STYLE

DE HANDEN LOSJES IN DE ZAK
THE HANDS TUCKED LOOSELY IN THE POCKETS

RYKS_2234
Gebouwdossier Rijksmuseum
"Nachtwachtzaal" in het Rijksmuseum
1875-1885 / 22 x 27

DSBV_t39
Drexhage, Sterkenburg, Bodon en venstra Organisch
Chemisch Laboratorium Rijksuniversiteit Leiden
1959-1965 / 42 x 60.3

Streepjes over de lengte kleden af
Vertical stripes look well
DSBV_t51
Drexhage, Sterkenburg, Bodon en
venstra / Gebouw voor Elektrotechniek T.U. Delft
1964-1972 / 47 x 41.6

Zo moeder, zo dochter
Like mother, like daughter
ALHU_208
Alberts en Van Huut / Winkelcentrum
“De Maten” Apeldoorn / 1977-1981

Elegant en gracieus
Elegant and gracious

Ruitjes zijn weer helemaal terug
Country checks are back

FRAX_t102
J.J.B. Franswa / woon- en winkelhuizen
aan de Duifstraat in Utrecht / 1935
97 x 123.5

DUDO_134PF.25A	
W.M. Dudok / kantoorgebouw voor de
"Nederlanden van 1845" aan het Willemsplein
in Arnhem / 1938 / 22 x 26.6

Hippe blouses, stoere truien
Trendy blouses, rugged sweaters
BROX_1140r5
Van den Broek en Bakema / faculteit
Bouwkunde TU Delft / 1970 /84.2 x 113

Dame op het Damrak
Lady at the Damrak
BERL_65-104
H.P. Berlage / Perspectief van de
Koopmansbeurs te Amsteram
1890 / 39.5 x 44.5

IN RIJBROEK EN AMAZONE
IN BREECHES
GEND_t345
A.L. van Gendt / Manegegeouw aan
de vondelkade in Amsterdam / 1884
35.5 x 45.5

SPORTIEVE SPENCER EN VLOTTE SJAAL
SPORTY SPENCER AND SMOOTH SCARF
STIG_14.9
J. van Stigt / Faculteit der Letteren
33Rijksuniversiteit Leiden 1976-1982 / 31.5 x 45

UNISEX

TIL JE ROK OP, STRUIKEL NIET
LIFT YOUR SKIRT, DO NOT STUMBLE

INGW_r66
J.B. Ingwersen /Vondelparkhotel aan de
Overtoom en Kattenlaan in Amsterdam
1965 / 75.5 x 114.5

STAX_pf110.4
J.F. Staal/ Hotel Palais Royal
Nieuwezijds Voorburgwal in
Amsterdam / 1902 / 101 x 68

lady in red meets shocking blue
GRAT_s1
J. Gratama / Hotel Restaurant
circa 1900 / 91 x 68

Kimono’s en kamelen? In Amsterdam?
Kimono’s and camels? In Amsterdam?
WALE_pf6
H.J.M. Walenkamp / Hotel op de Dam
391911-1912 / 50 x 76

ZEEUWSCH MEISJE...IN MINIROK
ZEEUWSCH LADY... IN MINISKIRT
MAAX_64102.2
H. Maaskant / Winkelcentrum Zuidlandpolder
in Terneuzen / 1964-1972 / 90 x 124.5

BONTKRAAGJE
FUR COLLAR
OUDJ_bd14
J.J.P. Oud / Gemeentelijke
Volkswoningbouw Blidorp in
Rotterdam / 1931 / 75 x 60.5

Black tie en blote rug
Black tie and bare back
SCHN_8
Scheider en Hanau / wintertuin in
een hotel / circa 1920 / 49 x 60

Colofon / Colophon
Magazine Dressed by
Architects

Gastinterventies /
Guest interventions
Studio plott
Façade Gordijn / Façade
Curtain
Flying Architect in
samenwerking met Roos
Meerman / Flying Architect
in collaboration with Roos
Meerman

Grafisch ontwerp /
Graphic design
Valentijn Goethals
& Tomas Lootens
Tekstredactie / Tekst editing
Gert Staal
Vertalingen / Translations
Guus van Engelshoven
Beelden collectie /
Images collection
Collectie Het Nieuwe Instituut /
Collection of Het Nieuwe
Instituut
De Tentoonstelling /
The Exhibition
Dressed by Architects.
Verrassende vondsten uit de
collectie #5 /Surprising finds
from the collection #5
Origineel tentoonstellingsontwerp / Original exhibition
design
‘Schatkamer’ door OMA /
‘Treasury’ by OMA
Curator collectie
Curator collection
Alfred Marks
(Het Nieuwe Instituut)
Ruimtelijke interventie en
curator gastinterventies /
Spatial intervention and
curator guest interventions
Studio Makkink&Bey

Flying Architect, een project
van Studio plott in samenwerking met Roos Meerman,
komt tot stand met steun van
Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie.
De Inuït jas met Collectienummer RV-1070-62 is een genereuze bruikleen van Stichting
Nationaal Museum van
Wereldculturen.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de BankGiro
Loterij. Haar financiële bijdrage vergroot de publieke zichtbaarheid van de collectie van
Het Nieuwe Instituut.

BuroBELÉN
18-11-81 with Indigo Jacket
Stichting Nationaal Museum
van Wereldculturen
Inuït jas Collectienummer
RV-1070-62 / Inuït coat
Collection
Number RV-1070-62
Camiel Fortgens
As Is
Art direction grafisch ontwerp
tentoonstelling / Art direction
graphic design exhibition
Maureen Mooren
Fotografie tentoonstelling /
Photography exhibition
Johannes Schwartz
Anna de Jong
Realisatie tentoonstelling /
Realisation exhibition
Maciek Swiatkowski
Jozef van Rossum
Yvo van der Vat
Bart Meerhof
and
Team Het Nieuwe Instituut

Flying Architect, a project
from Studio plott in collaboration with Roos Meerman,
is realised with support from
Creative Industries Fund NL.
The Inuit coat with Collection
Number RV-1070-62 is a
generous loan from the
National Museum of World
Cultures Foundation.
This project is made possible
in part thanks to the generous
support of the BankGiro
Loterij. Its financial contribution helps to enhance the
public visibility of Het Nieuwe
Instituut’s collection.

die kostuums, zo bijzonder...
Those costumes, so extraordinary…
RYKS_2234
Gebouwdossier Rijksmuseum / Erezaal in het
Rijksmuseum / 1875-1885 / 72 x 101

Paris Hilton?
MAAX_3155
H. Maaskant / Hiltonhotel aan het
Weena en Hofplein in Rotterdam
1956-1964 / 70 x 216

