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Diep verscholen in hetzwarteWoud, in Schöpfheim, staat
de studio van Dr. Albrecht Bangert,
ontworpen door de Bazeler architect Dieter Thiel, een massieve
houtbouwconstructie van fijnsparren
en.Redwood' Een gebouwvan een uitzonderlljke kwaliteit en
een al even bijzondere design en zo is
ook de uitgevenj, die- in deze studio is gwestigd. Albrecht Bangert
is de maq die ooit met deze
yitgwerrj van designboeken begon. Hei moet ergens in de jaren zwentig geweest zija dat ik hem
voor
het eerst ontmoette op de Frankfurter BuchmesrË. Hi3 had
ËenklEi"e stanà -"t ,ru. twee boeken,
eentje over de werkwijze van de Londense designgroep Tomato
en het Internationate Design Jaarboek.
En hij verkocht en verkochg het wareir ook schittàende boeken,
destlids het nzusje van de zalm op
designgebied. Ik kocht ze ook en bleef dat.dgen en z-ag zijtstand
en dus ook z[in fonds ieder jaar
grot€r worden' Tot diep in de jaren negentig hadden *i3
aurrgetu-e gesprekken"op die overvolle beurs
over zijn nieuwste boeken en ik kon nooit de verleidini weJstaan
om ze te kopen. En toen laeeg ik
een andere baan en w1s het afgelopen, maar hij bleef à leidt
nog steeds zijn ieer o(clusieve
uitgwoij van design jaarboekerg monografieëi en grafiek

h ?til fondscatalogus van 2001 staat een treffende
ondanl«s

uitspraak "Eén ding hebben alle publicaties
controv€rsiële inhoud gemeenschapp elijk. Zetransporterà cuftour.
Oit steeds weer
humaan te laten ontstaan en te bevoidereq is in dez" UrrUr-r"
moderne tijd de taak van een
uitgwerij- ook van de onze." Daarbii staan kwaliteitsnormen hoog in het
vaandel geschrwen, die bij
ieder
ee'n

boek weer op een andere manièr ftrarvoren komen.
In het boek MAEDAí@MEDIA definieert de uit Japan aflromstige
M.I.T.-professor in Boston John
Maeda nieuwe normen in de omgang met de.o-p,rto. In plaats
van de door de industrie
geprefabriceerde beeldverwerkingslrogra.mma's óntstaat
uil aere geniale newcomer van de
r-nternationale grafielscene ieder blad óp basis van
eigeí piogr-r,-eertaal. John Maeda wordt zo
de grondlegger van een_abstracte computergrafiek .De
""o a{auràaa;=aen
À.itraÈoaóugore zijn een
uitast belangrijk manifest van het nieuwe denken en zullen eeu jónge g**ri.
giË'.! die naar
nieuwe waarden zoekt" belangrijke inzichten en perspectieven
tegenover de commerciële mainstreams
kunnen geven in ha spanningsveld van screen.urtora en print
culture.
De jonge en onconventionele creativiteitsscene staat ook in
ha middelpunt van de Duitstalige uitgave
van het Internationale Design Jahrbuch, dat de lichtdesigner Ingo
Maurer heeft uitgegwen.
Geëngageerd spreekt hii zich uit voor een vormvan desi-grL
die"niet uitgaat van hEt bestaandg maar
naar nieuwe uitdrukkingsmiddelen zoekt.
om h* kwalitatief hoge high-end van de mondiale industrieproductie gaat
het in het meer dan 700
lta{ziian driedelige IF Jahrbuch fiir Industriedesign 2000, Limaar liefst drie inteinationale
designprijzen l«eeg:
Eco]osr Design Award, Inleraction Design Award eir product Design
_de
Award
van het IF Industrie Forum Design. Naast actuele documentatie
van de nizuwste ontwikkelingen op
gebied van de industriedesignis dit jaarboek alleen
al door het uiwoerige register met adresseir van
produceirten en designos een belangrijk naslagwok

De catalogus van de designcollectie van het o.p 15 april 2o00 geopende
Neue Museum Niirnberg gaat
over de subtiele kwaliteit van architectuur, ruiint9 enproduc!

uit 5 decennia worden getoon4
geïnstalleerd
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zeer blizondere designproducten
als een totaal kunstw€rk werden

9--d9 zeer bijzondere kwaliteit van hEt ordinair/alledaagse gaat het in ha cultboek SNEAKERS van
de Britse popgroep MILIq dat door zijn mix van cult.róoplàou..n
id en klassiek een voorbeeld
van de nieuwe popar*evivar is geworden.
gy-rtm*en
zijn
meer rran r00 miljoen
litioen

t!!

gymschoenen: geloofsbelijdenis, wereldbeel-4 lustobjecii
einddoel. Van Madorna tot de stzuntrekker,
van de winkeldief tot het sportidoof van de beursspeóuhnt
tot Elton John heeft iedereen zijn meer of
minder intieme relatie met dit bontg uit zeildoek en rubber gevulkaniseerd
wezen. MILK woeg de
globale internet-community naar obsessies en belevenissen -met
sneakers:..My first Adidas, my first
Nike Air"'" Iedoeen heeft zijn eigen liefdesgeschiedenis in de
schoenenkast staan en komt daar in

SNEAKERS openlijk voor uit.

