Persbericht afstudeerproject Wouter Sieuwerts op Bright Day
Wouter Sieuwerts ontwerpt een kruising tussen dier en machine.
Met levensgroot opwindbaar speelgoed inspireert Wouter Sieuwerts kinderen tot bewegen. In de vormgeving heeft hij
gezocht naar een kruising tussen dier en machine. Je weet niet precies wat het is of wat het voorstelt. Hij koos voor de
afstudeerrichting Cool Industry omdat de combinatie van conceptueel ontwerp en industriële uitwerking hem erg
aanspreekt. ERIK is op zaterdag 25 mei te zien tijdens de Bright Day als onderdeel van de Creative Class Expo.

Afstudeeropdracht
Wouter Sieuwerts ‘Mijn afstudeeropdracht was het ontwerpen van een inspiratiebron. Ik ontdekte dat ik vooral iets
spannends en uitdagends moest maken. Inspireren moet leuk zijn! Ik koos ervoor om beweging als thema en kinderen als
doelgroep te kiezen. Zo ben ik gekomen tot levensgroot opwindbaar speelgoed waar kinderen op kunnen zitten.
ERIK (het beest) wordt geplaatst in openbare ruimten zoals de hal van een museum, theater, stadhuis, etc.. Kinderen
passeren en zien hem staan, ze raken geïnteresseerd en gaan op onderzoek uit. ‘Wat is dat, wat kan ik daar mee?’ Ze
kunnen hem opwinden en er vervolgens op rijden. Het gaat niet ver en ook niet snel maar de bewegingen zijn heel
dynamisch en spannend. In de vormgeving heb ik een kruising gezocht tussen dier en machine. Je weet niet precies wat
het is of voorstelt.’
Toekomst
‘Met mijn vooropleiding als Industrieel Product Ontwerper aan de Hogeschool Rotterdam en vervolgens de Post
Graduate Course Industrial Design aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten heb ik een brede kennis
opgedaan. Sinds drie jaar werk ik als zelfstandig ontwerper en doe veel decorontwerp voor theater voorstellingen. Na mijn
afstuderen ben ik me gaan richten op freelance opdrachten voor industrieel ontwerpbureaus, kunstenaars en ontwerpers.
Als technisch onderlegd conceptueel ontwerper kan ik goed communiceren met de verschillende disciplines die nodig zijn
om een product van schets tot eindproduct uit te werken.’
Creative Class Expo
ERIK is te zien tijdens de Bright Day als onderdeel van de Creative Class Expo. Dit evenement wordt georganiseerd door
het techzine Bright op zaterdag 25 mei in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Meer informatie over de tentoonstelling:
www.bright.nl/brightday.
Aanvullende informatie
Een korte animatie film en aanvullende beelden van ERIK zijn te vinden op www.woutersieuwerts.nl/erik. Het prototype
van ERIK is mede mogelijk gemaakt door: Lesjöfors Veren en Elcee Lagertechniek.
www.woutersieuwerts.nl I info@woutersieuwerts.nl | facebook.com/erikkruisingtussendierenmachine

