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Mijn naam is Lars Smetsers en ik ben 17 jaar oud. Ik woon in Eindhoven, waar ik ook 
geboren ben. Ik zit al voor mijn 2e jaar op het SintLucas in Boxtel waar ik de opleiding 
Vormgeving product, ruimte en media doe. Ik specialiceer me in het gedeelte dat het 
meest te maken heeft met media van de opleiding. 

Het mini-magazine dat u nu voor zich heeft is een van de opdrachten die ik voor mijn 
opleiding moest maken. Deze special  van het magazine Clip kon over de kunststro-
ming Memphis, Art Nouveau of Bauhaus gaan. Ik vond Memphis persoonlijk de vro-
lijkste stroming van de hiervoor genoemde kunstsromingen. Ook dacht ik dat je met 
deze stromingen heel interressant een mini-magazine kan ontwerpen. Ik dacht wel 
dat als ik deze stroming zou gebruiken voor het ontwerpen van mijn mini-magazine, 
dat ik dan een beetje zat wordt van de gekkigheid van Memphis. Dit is gelukkig  nog 
niet gebeurd. 
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In 1981 richtte Ettore Sottsass Memphis 
Design op, een Italiaanse designer 
groep die de postmoderne ontwerpfase 
inluidde. Zij reageerden op modernisme: 
ze bekritiseerden de sobere ontwerpstijl 
van functionalisme waarbij alleen de 
functie uitgangspunt was en kwamen 
met opvallende ontwerpen, verzadigd 
met symboliek en kleur. Deze postmo-
derne ontwerpers gebruikte bewust de 
“slechte smaak” die de modernisten 
hadden proberen te bestrijden.

Niet de functie van het product stond 
centraal, maar speelsheid en gevoels-

waarde werden de leidraad. Als reactie 
op ‘form follows function’ kwam de 

stelling: ‘vorm volgt emotie’. Daarbij 
keerde ook deze groep terug naar lokale 

en historische stijlen en waarden. 
Omdat zij hoge cultuur wilden 
combineren met de populaire 

cultuur, werd de naam Memphis 
gekozen - de hoofdstad van het oude 

Egypte, maar ook de geboorteplaats van 
Elvis Presley (Memphis, Tennessee).

Het herkenbare, uniforme 
design van de Memphisgroep 
is kleurrijk, zorgeloos, speels, 

bewust naïef en toont motieven uit de 
populaire alledaagse cultuur, pop, punk, 

speelgoed, films en strips. Zij flirtten met 
vormen en materialen die voorheen het 

toonbeeld van slechte smaak en kitsch 

waren. Memphis verheerlijkte de con-
sumptiemaatschappij. Zij hadden een iro-
nische benadering, waarin decoratie van 
het oppervlak veel nadruk kreeg, maar 
hun producten waren meestal niet echt 
functioneel.
Memphis maakte producten om de 
persoonlijke levenssfeer karakter te 
geven: meubels, tapijten, woningtextiel, 
lampen, keramiek, glas, servies, woon-
accessoires en kleding. In de jaren ’80 
organiseerde Memphis een jaarlijkse ten-
toonstelling in Milaan. Naast Sottsass wa-
ren ontwerpers en architecten als And-
rea Branzi, Natalie du Pasquier, Michael 
Graves, Hans Hollein, Shiro Kuromata, 
Michele de Lucchi, Javier Mariscal, Peter 
Shire, George Sowden, Matteo Thun en 
Marco Zanini bij Memphis betrokken.

MEMPHIS
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TIJDSBEELD

TYPOGRAFIE KLEUR

VORM
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Op de afbeelding hieronder zie je ook duideijk dat er gebruik is gemaakt van geome-
trische vormen, pastel- en primaire kleuren.

Op de afbeelding hieronder zie je ook dat in de fashion wereld Memphis gebruikt kan 
worden. Een bekende zangeres, genaamd Katy Perry, is ook vaak gekleed in Memphis 
stijl. Vooral het gebruik van pastel- en primaire kleuren in haar kleding, make-up of 
haar haar, vind ze leuk.

MEMPHIS DESIGN
Memphis is bedacht door de Memphis Group. De Memphis 
Group was een groep vormgevers opgericht door Ettore Sott-
sass. De stroming was erg populair van 1981 tot 1988. De groep 
reageerde op de humorloze vormgeving van de jaren 70. De 
stijl is geïnspireerd door Art Deco en Pop Art. Memphis vind ik 
kleurrijk, zorgeloos en speels. De Stijl die wij kennen in Neder-
land is gebasseerd op Memphis. 

De vormen die veel gebruikt worden in deze stroming zijn 
geometrische vormen. De manier hoe de vormen bij Memphis 
in de vormgeving worden gebruikt is erg onhandig. De kleuren 
die bij de kunststroming Memphis passen zijn pastelkleuren en 
primaire kleuren. De sfeer die deze stroming oproept is gekkig-
heid, niet serieus en tegenstromig. 
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MEMPHIS WINKEL

Soldati

Threshold

Necklace

Ball Clock

Tea Blouse

Carlton

Kaleido 02 Table Tiles

Flamingo

Write Sketch 02

Kaleido Mix 02 Cork

Jacket

Accaquengo Cap

Memphis Shoe

Write Sketch 01

Kaleido 03

Kaleido Mix 05

Alessandro 

Mendini

Brendan Timmins

Ella

George Nelson

Kastorandpollux

Ettore Sottsass

HAY Maker anoniem

Maker anoniem

Maker anoniem

HAY Mendini Starck

Kastorandpollux

Kastorandpollux

Kastorandpollux

Maker anoniem

HAY

HAY

Prijs op aanvraag 

Prijs op aanvraag 

€50,-

€61,-

€71,-

€12800,-

Prijs op aanvraag €18,-

€1600,-

€7,50

Prijs op aanvraag €30,-

Prijs op aanvraag 

€48,-

Prijs op aanvraag 

€7,50

Prijs op aanvraag 

Prijs op aanvraag 
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