Lex Pott zandstraalt houten prototypes, foto’s Woes van Haaften

Lex Pott (rechts) in gesprek met Harrie van Rooijen (links), eigenaar van houtzagerij Van Rooijen (Echteld)

In de research fase hadden we een afspraak bij Naturalis met Prof. Dr.

Prototype is gaan golven en barsten tijdens het drogen

Pieter Baas, wood anatomist, tree specialist and former scientific director
of the National Herbarium of The Netherlands. Foto Katrin Zelger

Een tijd van transitie

Philip Fokker

Lego-utopieën* op maat, het metamodernisme en zes smaken ijs
Woes Van Haaften is een merkenbouwer die organisaties, merken, collectieven of individuen helpt met het definiëren, herpositioneren en upgraden
van hun initiatief. Naast werk in opdracht initieert hij ook eigen projecten
met zijn bureau ‘Inclusief Amsterdam: creatie & communicatie in cultuur’,
van het opzetten van een onlinegalerie tot het realiseren van kunst en designobjecten.
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