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EXPOSIT IE "STALEN STOELEN 1925-1940" komt naar Neder land

Dankzij een samenwerking tussen het Groninger Museum en kantoormeubel
fabrikant en -leverancier Ahrend, kan Nederland binnenkort kennismaken
met de belangwekkende, historische expositie "Stalen stoelen 1925-1940".
Deze tentoonstelling geeft een representatief beeld van de stalen buis-
stoelen die in deze periode zijn ontworpen in Europa en omvat ca. 100
stoelen, afkomstig uit België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Engeland
Italië en Zwitserland. De basis voor de expositie is de gedokumenteerde
publikatie "Stühle aus Stahl, Metallmöbel 1925-1940" samengesteld door
Jan van Geest en Otokar Macel en uitgegeven door Verlag der Buchhandlung
Walter König, Keulen, 1980.
De expositie wordt in twee plaatsen gehouden. Van 17 april t/m 17 mei is
hij te zien in het Groninger Museum, Praediniussingel 59, Groningen
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur. Toegang ƒ 0,50 zondag gratis. ^
Van 25 mei t/m 15 juni vindt de tentoonstelling onderdak in het Projekt-
centrum van Ahrend in Utrecht, Kanaleneiland, Zeel anti aan 1.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op woensdag
3 en 10 juni van 9.00 tot 21.00 uur. Toegang gratis.

Reeds in de vorige eeuw werden metalen staal- en buisstoelen gekonstru-
eerd. Daarbij bouwde men echter voornamelijk voort op de stijl en de
konstruktie van de in zwang zijnde houten meubelen, inclusief alle bij
behorende ornamenten. De stalen buisstoel van de 20e eeuw was daaren
tegen het symbool van de nieuwe vormgeving, waarmee de industrie met
haar nieuwe mogelijkheden het handwerk verdrong, en van de voortschrij
dende maatschappelijke ontwikkelingen. Men ontdekte de samenhang tussen
stijl en industrie, welke laatste daardoor tussen 1925 en 1940 een
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan wonen en werken.

De ontwikkeling van de stalen buisstoel in onze eeuw heeft zich in zeer
korte tijd voltrokken. Tussen het eerste ontwerp in 1925 van Marcel
Breuer en het laatste uit 1938 van Bonet (dat eerst in 1946 in produk-
tie werd genomen) liggen slechts dertien jaar. De samenstelling uit
meerdere delen werd vervangen door het buigen van lange buizen.
Er ontstonden yrijdragende en vrijdragende verende modellen, stoelen
bestaande uit één en twee gesloten lijnen, de stoel van Rietveld met
b u i z e n f r a m e s a a n b e i d e z i j d e n , e n z . j g

> r '

C/'D

■ i



- 2 -

De t6ntoonst6l1ing "Stalen stoelen 1925-1940" biedt een representatief
overzicht van deze periode.
Nederlandse ontwerpers en fabrikanten hebben in de ontwikkeling een
vooraanstaande rol gespeeld, en zijn dan ook ruim vertegenwoordigd.
Eerder was de tentoonstelling ingericht in het Kunstgewerbemuseum in
Zurich en in het Oesterreichisches Museum für angewandte Kunst te Wenen.
Na Nederland volgt nog Keulen in de Kölnischer Kunstverein en in het
Bauhaus Archiv in Berlijn.
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