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Ontwerpersduo muller van severen wint Vlaamse
Cultuurprijs voor Vormgeving 2013-2014
Vandaag heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor
Vormgeving 2013-2014 overhandigd aan het ontwerpersduo muller van severen. Dit gebeurde bij de
start van de Biënnale Interieur 2014 in Kortrijk Xpo. De jury honoreert het getalenteerde duo met veel
toekomstpotentieel, dat beschikt over voldoende kwaliteit, talent en visie om een belangrijke bijdrage
te kunnen leveren aan een positieve, internationale uitstraling van de Vlaamse vormgeving.
Fotografe Fien Muller en beeldhouwer Hannes Van Severen debuteerden pas in 2011 als
ontwerpersduo. Wat ze op korte tijd realiseerden maakt hun sterke positie vandaag echter uniek.
Hun eerste meubelcollectie oogstte meteen al veel bijval. Binnen- en buitenlandse designspecialisten
reageerden verrast en de gespecialiseerde internationale pers bejubelde hun meubelinstallaties. Ze
behaalden prestigieuze onderscheidingen en hun werk werd geëxposeerd in vooraanstaande
galeries en musea in België, Londen, Berlijn, Milaan, Kopenhagen, Parijs en New York.
De uitermate positieve respons op hun oeuvre is zonder twijfel te verklaren door zijn intrinsieke
kwaliteiten. Het duo muller van severen tast op een hedendaagse en innovatieve manier de grenzen
af tussen kunst en design en benadert functionaliteit op een inventieve, fantasierijke manier. Ze zijn
voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om meubelen sculpturaal interessanter te maken,
zonder evenwel de functionaliteit uit het oog te verliezen. Ze slagen er wonderwel in om aan de
grote kunst- en designhistorische stromingen uit het verleden een erg persoonlijke, frisse, nieuwe
invulling te geven. Hun ontwerpmethode doet intuïtief, spontaan, authentiek en oprecht aan. De
levendigheid en directheid van hun werk spreekt zowel vakspecialisten als het brede publiek aan.
Hun werk wordt gekenmerkt door een boeiende spanning tussen sober en weelderig, licht en
zwaar, streng en speels, fijn en kloek. Hun fascinatie voor materialen, hun gevoel voor kleur en
verhoudingen, hun affiniteit met de architecturale ruimte en aandacht voor het sculpturale… dat
alles draagt bij tot een fascinerend universum. Ze volgen gretig hun eigen weg en onderzoeken
nieuwe manieren om meubels te benutten, wars van modes en trends. Zo creëren ze unieke
functionele woonlandschappen, gekenmerkt door poëzie, verbeelding en esthetica.
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz: “Het minimalisme van de ontwerpen van het duo muller
van severen zorgt voor een verrassende, actuele kijk op functioneel design, waarbij de link met
Bauhaus nooit veraf is. Een veelbelovend duo waarvan het talent ook internationaal niet
onopgemerkt blijft”

Biënnale Interieur 2014
De oprichters van de Biënnale Interieur lanceerden in 1968 een innovatief model dat design als
cultureel én commercieel gegeven bij een breed publiek van professionelen en designliefhebbers
introduceerde. Met dit concept onderscheidt Interieur zich vandaag nog steeds binnen het bonte en
overvolle landschap van beurzen en tentoonstellingen. Het tweejaarlijkse ritme van de Biënnale laat
toe om belangrijke evoluties te onderkennen en unieke concepten te creëren, gestuurd door de visie
van de curator die voor elke editie wordt aangesteld.
Meer info op de website www.interieur.be.
Cultuurprijzen Vlaanderen 2013-2014
Op voorzet van een jury van deskundigen lauwert de Vlaamse minister van Cultuur een persoon of
organisatie die het voorbije seizoen een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan het
cultuurlandschap in Vlaanderen. De Cultuurprijzen Vlaanderen maken de laureaat bekend op een
belangrijk evenement van de sector waarbij zowel de sector als de winnaar aandacht en
waardering krijgen. De tweejaarlijkse Vlaamse Cultuurprijs voor Vormgeving alterneert met de
Vlaamse Cultuurprijs voor Architectuur.
Aan een Cultuurprijs is een bedrag van 12.500 euro verbonden. Voor de Prijs van de Vlaamse
Gemeenschap voor Algemene Culturele Verdienste reserveert de Vlaamse overheid 20.000 euro. Elke
laureaat ontvangt het bronzen beeldje ‘La ultima isla’ van Philip Aguirre.
Meer informatie: www.cultuurprijzen.be

