het eerlijke tafelkleed Toekomst is niet alleen vooruitgang, soms staan we stil of gaan we terug.
We herontdekken waarden en gaan dingen maken zoals we vroeger ook
deden.
Om het functionele te overstijgen, verlangen we naar objecten met een
diepere betekenis - los van onze eigen tijd en plaats.
We zijn geobsedeerd door authenticiteit en zoeken naar sporen van de
maker - uniek, want het moment van creatie kan niet gereproduceerd
worden.
Elders ontdekken we verdwenen tijd. We roemen het handwerk, noemen
het oorspronkelijk, maken het eerlijk en wijzen het een plaats toe binnen
ons huidige culturele systeem.
Zo krijgen objecten een dubbele betekenis: ze verwijzen tegelijkertijd
naar hier en naar daar.
de plastic roze stoel Maar daar geldt een ander systeem, daar betekent toekomst lineaire
vooruitgang.
Om alledaagse problemen het hoofd te bieden verlangen mensen naar
technologie en functionaliteit.
Ze hebben geen interesse in het oude en zijn niet op zoek naar authenticiteit - het is alom aanwezig.
Daar is handwerk het cement van de samenleving. Zolang de basisbehoeften niet vervuld zijn, is er nauwelijks plaats voor duurzaamheid op
de politieke agenda.
De producten daarentegen glimmen en glanzen. Ze zijn van goud of
plastic en synthetisch - gemaakt in China. Ze zijn materieel en worden
massaal omarmd.
de kloof Zo bezien is er een enorme kloof tussen het systeem waarbinnen het
eerlijke design product gemaakt wordt en het systeem waarbinnen het
functioneert.
Beide systemen hebben hun eigen plaats in de mondiale samenleving en
commercieel succes. Beide systemen hebben hun beperkingen.
de toekomst Dat moet anders kunnen. Design heeft pas echt toekomst als het een
model volgt dat werkelijk universeel is met waarden die alle mensen
kunnen delen - esthetisch, ethisch en politiek.
Als het een gemeenschappelijke basis heeft en het product niet
vervreemd raakt van de maker.
Als het inspeelt op daadwerkelijke behoeften van mensen en zowel hier
als daar betekenis heeft - want een noodzakelijk streven naar duurzaamheid gaat ook over verbondenheid.
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