
Op het eerste gezicht lijkt het een harmonium
dat op zijn kant staat. In een hoek van zíjn
woonhuis in het schilderachtige Lemelerveld is
het een opvallend en speels element waar
onmiddellijk de aandacht naar uitgaat. 'Het
was inderdaad een oud harmonium', vertelt
Edwin. 'Ik had het al jaren maar op den duur
stond het in de weg en heb ik onderdelen
gebruikt voor het maken van een cd-kast met
plaats voor vierhonderd cd's. Het is één van
mijn eerste ontwerpen, heel persoonlijk en het

sloeg direct aan.'

De ontwerpen van StijlApart zijn moeilijk
onder één noemer te vangen. Ze zijn letterlijk

'een stijl apart'. Edwin: 'Ik maak nooit series.
Elk meubel dat hier het studioatelier verlaat is
een unicum.
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In de regel ontwerp ik in opdracht. Iemand
heeft een idee of een wens voor een tafel,
bureau of een kast en komt bij mij met de
vraag: kan dat? Ik ga dan aan het puzzelen en
maak een persoonlijk ontwerp met de kwaliteit
van een Pixar-animatie. Dus geen simpele
driedimensionale presentatie met alleen maar
wat primaire vormen en kleuren, maar een foto-
realistische voorstelling zoals het er echt uit
gaaï zíen. Compleet met licht en schaduw, je

moet twee keer kijken om te zien dat het -nog-
niet echt is. '

Edwin combineert met zijn aanpak twee
schijnbare uitersten: moderne computertech-
nologie en ambachtelijk vakwerk. Door al
direct in een vroeg stadium van het project het
ontwerp zo goed mogelijk te visualiseren, blijft
de opdrachtgever gevrijwaard van ongewenste
verrassingen. Edwin: 'Het belangrijkste is dat
ik de klant volledig betrek in het proces. Tot en
met de detaillering. Omdat ik het object ook
zelf vervaardig en dankzij het directe contact
met de klant, is er geen sprake van ruis. De
opdrachtgever krijgt precies datgene waar hij

om gevraagd heeft.'
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