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Gebruikersnaam

Marc Newson herontwerpt de Aquariva

Trefwoord(en)

tags: designspeed

Stijlicoon Marc Newson hertekent de legendarische
Aquariva en schippert daarmee tussen design en kunst.
De Australische designer Marc Newson heeft in
opdracht van het legendarische botenmerk Riva een
interpretatie gemaakt van het nautisch icoon. De
Aquariva maakte furore in de jaren vijftig als speeltje van the rich
and famous en heeft sindsdien nooit aan glamour ingeboet.

Er zijn momenteel 1 gebruiker en
832 gasten online.

Newson raakt nauwelijks aan de klassieke lijn maar kiest voor
moderne materialen. Niet zomaar hightech materiaal, want voor het
dek en het instrumentenpaneel werd er gekozen voor een vezelversterkt composietmateriaal op basis van fenol. Deze techniek
stamt immers uit de eerste helft van de twintigste eeuw en is een
voorloper van glasvezel, meteen een mooi knipoog naar het era
waarin de Aquariva status verwierf.
Newson kiest voor de eenvoud en weet zelfs de Aquariva tot de
essentie te herleiden. Zo laat hij alle functionele ornamenten zoals
handvaten tot kikkers (dubbele bevestigingshaak) wegklappen als ze
niet gebruikt worden.
De 'Aquariva by Marc Newson' verraadt helemaal 's mans signatuur.
De ontwerper kiest altijd wel voor organische lijnen en dat maakt
hem de belangrijkste pleitbezorger van het actuele biomorfisme.
Officieel is hij industrieel designer, maar met weloverwogen
projectkeuzes schippert hij liever tussen design en kunst.
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Vandaar ook de keuze om met Riva - sinds 2000 in handen van
Grupo Feretti ‘s werelds grootste fabrikant van plezierboten - in zee
te gaan. Ook Riva mikt duidelijk op het hoogste segment met een
gelimiteerde oplage van 22 stuks die enkel via Gagosian Gallery
wordt verkocht. Met een prijs van omgerekend 1,2 miljoen euro
komt dit designer-speedbootje in het vaarwater van de kunstkoopjes
in deze Amerikaanse topgalerie.
De naar Larry Gagosian vernoemde galerie is een vaste waarde in het
kunst-establishment en één van de eerste die zich aan de verkoop
van design waagde met, jawel, stukken van Marc Newson. Zijn
aluminium Lockheed Lounge-stoel haalde in mei 2009 nog een prijs
van 1,1 miljoen pond (1,2 miljoen euro), dubbel zoveel als geschat.
De stoel was zo in trek bij verzamelaars omdat Madonna hem
gebruikte in de videoclip van Rain, haar hit uit 1993.

"Was al van plan om aan de
iPhone te gaan, maar toen ik de
geruchten hoorde over een
nieuw model, ben ik nu toch ook
echt wel blij dat ik heb gewacht."
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