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Tjepkema Studio maakt sterk uiteenlopend werk: van een tiara voor
Máxima tot een nestje van schuimrubberen takken als sofa. De projecten
bewegen zich veelal op het vlak van merkbeleving en combineren sterk
conceptuele uitgangspunten met styling en functie. Overgoten met een
laagje onorthodoxe vrolijkheid. Onlangs is Tjepkema Studio genomineerd
voor de Nederlandse Design Prijzen in de categorieën mode en interieur.

Portfolio

Frank Tjepkema
Geboren in 1970 in Genève

1989 Technische
Universiteit Delft 
1991-1996 cum laude afge-
studeerd aan de Design
Academy Eindhoven
1995 uitwisselingsstudent
Royal College of Art,
Londen
1998 MA Sandberg
Instituut, Amsterdam
2000 Philips Design,
Eindhoven
2001 en 2002 nominatie
Rotterdamse Designprijs
2002 hoofddocent design-
afdeling Rietveld
Academie, Amsterdam
2004 twee maal genomi-
neerd voor de Nederlandse
Design Prijzen

Janneke Hooymans
Geboren in 1974 in
Voorschoten

1997 Afgestudeerd aan de
Design Academy,
Eindhoven 
1998 - 1999 Marcel
Wanders Studio 
2000 Zus & Zus met Carlijn
Kriekaard Interieur voor
de Unox Soup Factory 
2002 samenwerking met
Frank Tjepkema 
2003 Gastdocent St. Lucas,
Boxtel 
2004 Docent Artemis,
Amsterdam 

Opdrachtgevers: 
De Bijenkorf, Chi Ha
Paura...? (Italiaans voor Wie
is er bang…?), Droog Design
(British Airways, Levis red),
Nike, KesselsKramer (SNS
bank), Heineken,
Strawberryfrog.

Op een rustig binnenterrein aan de Amsterdamse Weesperzijde, 
pal tegenover het beruchte oranje Thonikpand, zetelt Tjepkema
Studio, het product & interieurontwerpbureau van Frank Tjepkema
en Janneke Hooymans. In de lichte ruimte valt meteen op dat de ont-
werpers hier plezier hebben in hun werk. We worden bij binnen-
komst niet alleen gadegeslagen door een horde tuinkabouters boven-
op een transparante kast, ook de opgewekte sfeer en de energie die de
ontwerpers uitstralen, tekenen dit Amsterdamse bureau.
Innovatief kun je ze gerust noemen, Frank Tjepkema en Janneke
Hooymans, die in amoureuze zin partners zijn en sinds twee jaar 
ook op het zakelijke vlak. Zo bundelden ze hun ironische en humo-
ristische blik en mixten hun kennis. Tjepkema wilde aanvankelijk
astronaut worden en ontwierp als kind zijn eerste volledig uitgeruste
raket. Hij won op zijn vierde de tweede prijs in de Internationale
‘Little Genius Trophy’ met zijn — gepatenteerde — Retroactieve

Ontlastings Apparaat voor in een ruimteschip. Niet als astronaut,
maar als ontwerper heeft hij zich uiteindelijk gespecialiseerd. Na een
uitstapje van een jaar als art director bij reclamebureau BMB keerde
hij terug tot het ontwerpersvak en combineert hij sindsdien zijn mar-
keting  en communicatie ervaring met 3D-vormgeving. 

Praq Bij Hooymans ligt het accent op interieurvormgeving en sty-
ling. Beiden zijn aan de Design Academy in Eindhoven afgestudeerd
in productvormgeving. Hun eerste grote gezamenlijke project heette
‘Praq’: een restaurant in Ouderkerk aan de Amstel, waarvoor ze
gevraagd werden door de eigenaren Evelyn Boelhouwer en Vasso
Panagoulopoulos. “Design is een machtig communicatiemiddel als je
het op creatieve wijze inzet binnen de andere onderdelen van een
merk,” meent Tjepkema. “We hadden hier het geluk de regie over alle
aspecten te krijgen waardoor het een consistent geheel kon worden.”

Viveka van de Vliet

Frank Tjepkema in 
zijn Hoegaardenstoel
De omgeving voor een
Hoegaarden promotie
event voor de Engelse
markt in samenwerking
met reclamebureau
Strawberryfrog in 2003. 
De omgeving was welis-
waar binnen gesitueerd,
maar de sfeer is van een
‘garden’. Een heg met
sinaasappels (die zijn in het
bier verwerkt), een vogel-
huisje als snackdispenser
en hoge tafels en stoelen.
De licht ironische bood-
schap: je steekt boven het
publiek uit; je gaat niet op
in de menigte als je een
Hoegaarden biertje drinkt.

Op deze spread schetsen
voor meubilair voor
Hoegaarden en Restaurant
Praq.
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Signature Vase, 2003
Vaas voor Droog Design,
gepresenteerd op de des-
ignbeurs in Milaan (2003).
Hier stonden alvast wat
voorbeelden van deze per-
soonlijke signatuurvaas
van onder andere Mendini,
Marcel Wanders, Andrea
Branzi en Marc Newson.
Als je een signatuurvaas
koopt, koop je niet een
kant-en-klare vaas, maar je
krijgt je eigen signatuur als
driedimensionaal, functio-
neel object.

Artificial Plant, 1996
Voor Droog Design

Takkenbank, 2004
Net als met de Airco Tree
spelen de ontwerpers met
het contrast tussen natuur
en industrie. ‘Takkenbank’
was dit jaar voor het eerst te
zien in Milaan. “Dankzij de
uitvinding van het vlieg-
tuig, kunnen mensen als
vogels reizen, dank zij ‘Tak’
kunnen mensen nu ook
ontspannen als vogels.”
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Restaurant Praq, 2004
Praq staat onder andere
voor speels, grafisch,
contrastrijk, ongecompli-
ceerd. Niet een kindvrien-
delijk restaurant maar een
ouders-vriendelijk restau-
rant. Een schuimrubberen
puzzelwand van vijf meter
breed bestaat uit dezelfde
beeldtaal als de menukaart,
de visitekaartjes en de
bewegwijzering in het
restaurant. Het logo van
Praq is afgeleid van een
aardappelstamper.
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Airco Tree, 2004
In samenwerking met
Droog ontwierp Tjepkema
Studio de Airco Tree, het
object maakt deel uit van de
‘First Class Executive
Lounge Champagnebar’
van BA op Heathrow
Airport. Tjepkema:
“Beeldende elementen uit
de natuur combineren met
machinale of industriële
productieprocessen leidt
tot een verrassend nieuwe
vormentaal.”

links:

Do Brake vaas, 2000
Ontworpen door Peter van
der Jagt en Frank Tjepkema.
Do Break is de eerste vaas
in de geschiedenis die is
gemaakt om te breken. 
De binnenzijde is voorzien
van een zeer sterk laagje
rubber, zo blijft de vaas
ondanks de breuklijnen
waterdicht. De imperfectie
die ontstaat door de breuk-
lijnen geeft het product
meerwaarde.

rechts:

Dancing Shades
De warmte die de halogeen
lampen afgeven wordt
omgezet in een draaibe-
weging van de lampenkap-
pen. Op de muur ontstaat
een lichtspel dat doet den-
ken aan de reflecties van
bewegend water.

Star of the Moment,
2001
Interactieve schoolbel ‘Star
of the moment’ in de
entreehal van de François
Vatel-koksschool in Den
Haag. Elke leerling of
docent kan een geluid,
tekst of schreeuw laten
opnemen, die als schoolbel
het begin of eind van de les-
sen aankondigen. John
Maatman, Annekatrien 
van Meegen en Frank
Tjepkema in samenwer-
king met Kunst en Bedrijf
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In teamverband en in samenspraak met hun klant bedachten zij de
naam, ontwikkelden alle grafische uitingen — van logo en menukaart
tot de wanden — kortom het hele gedachtegoed van Praq: een ouders-
vriendelijk restaurant, waar jonge stellen in een stijlvolle omgeving
kunnen eten zonder zich te hoeven te generen voor hun kinderen.
Hooymans: “Door onze achtergrond als productontwerper kunnen
we onderdelen speciaal ontwikkelen zoals lampen, meubels en ande-
re voorzieningen. Hierdoor krijgt Praq een uniek karakter. Daarnaast
combineren we samen de conceptuele en stilistische aspecten.” Zo
werden stijlvolle elementen voor de ouders gecombineerd met speel-
se elementen voor de kinderen. Dat leidde tot tafels met poten die
opgebouwd lijken uit balancerende keramische schalen en borden in
contrast met een knaloranje autotafel of een rode bestekwagen die
veel weg heeft van een kruiwagen.

Goed verhaal Tjepkema Studio werkt zeker niet alleen voor indi-
viduele opdrachtgevers. “Het is misschien een wonderlijke combina-
tie, ontwerpen voor Droog Design én voor Heineken. Maar of we nou
werken voor een groot commercieel merk, een culturele instelling of
een particulier, dat maakt voor onze manier van werken niet zoveel
uit,” stelt Tjepkema. “Een goed verhaal is in alle gevallen het begin-
punt voor een geslaagd project. Als we voor Droog Design iets ver-
vaardigen, houden we ons meer bezig met vragen die het vakgebied
reflecteren en is de uitkomst vaak experimenteler. De nylon signa-
tuurvaas die we vorig jaar voor Droog ontwierpen en die in Milaan
onderdeel uitmaakte van het Your Choice-project, laat bijvoorbeeld
zien dat je consumenten volledig kunt laten participeren in het vorm-
gevingsproces. Lever je handtekening in en we ontwerpen een unieke
vaas door middel van stereolithographie. Hiermee proberen we de
discussie over andere vormen van consumeren te bevorderen.”

Airco Tree Wanneer Tjepkema Studio voor een merk werkt, pro-
beren Tjepkema en Hooymans design in te zetten om een merk te hel-
pen zijn producten en diensten te overstijgen. Dat hoeft niet per defi-
nitie politiek of maatschappelijk beladen te zijn, vindt het duo. Het
kan ook een gebaar zijn dat gebaseerd is op een simpele gedachte. Die
gelaagdheid treffen we bijvoorbeeld in de samenwerking met British
Airways en Droog Design waarvoor Tjepkema Studio de Airco Tree
ontwierp. In de ‘executive lounge’ van de luchtvaartmaatschappij op
Heathrow Airport stond een pilaar die voor de aanvoer van lucht
zorgt. De opzet was: vorm en betekenis geven aan dit anonieme, maar
beeldbepalende element. Tjepkema: “De buis had de proporties van
een boomstam en we vonden de metafoor van een boom passend.

Alsof het een ontmoetingsplek is in een dorp
met zo’n boom midden op het plein. De buis
werd voorzien van takken die in de computer
door middel van extrusie tot een monumen-
taal object werden getransformeerd. Een
object dat de ruimte van ‘zuurstof’ voorziet
zoals een boom dat ook doet. British Airways
herkende zich in het object zonder dat er
direct werd verwezen naar vliegtuigen of
naar hun logo.” 

Mousepad Sinds ze samenwerken doen
ze meer samen met KesselsKramer (voor Ben, do, Diesel). Het is niet
zo verwonderlijk dat het eigenzinnige bureau, dat SNS Bank als klant
heeft en al haar campagnes verzorgt, Tjepkema Studio vroeg een ver-
pakking te ontwerpen voor de documentatie die nieuwe klanten ont-
vangen. De SNS-telebankiers kregen uiteindelijk meer dan een ver-
pakking: de SNS Bankbundel is een functionele bundel van wit plastic
met een blauw kantmotief dat uitgevouwen een mousepad bevat, met
aan de ene kant een pen, calculator en digipas en aan de andere zijde
een cd-rom. Hooymans: “We hebben uiteindelijk niet alleen een ver-
pakking vormgegeven, maar ook een ritueel: nieuwe klanten moeten
het pakketje uitrollen alsof ze gaan lunchen of picknicken. Als ze hun
keyboard erop hebben geplaatst, kunnen ze internetbankieren.”
In april presenteerde Tjepkema Studio zich voor het eerst zelfstandig
tijdens de Salone del Mobile in Milaan. Tjepkema: “We hebben een
punt bereikt waarop diverse van onze projecten hun effectiviteit heb-
ben bewezen. In de komende jaren gaan we ons internationaler profi-
leren. In de hoop de wereld op grotere schaal leuker te maken.”f

tjepkema.com

met de klok mee:

Máxima, Willem-
Alexander in the sky
with diamonds, Tiara,
2002
De namen van Willem-
Alexander en Máxima uit-
geschreven in meer dan
honderd lettertypen. De
puntjes op de i zijn diaman-
ten. Ontwerp gemaakt in
de context van een wed-
strijd geïnitieerd door
Museum ’t Kruithuis in
Den Bosch. Het ontwerp
werd bekroond met een
eervolle vermelding.

Grafiek Sieraad, 
Graph, 2004
Dit sieraad gaat niet over
schoonheid, maar over
resultaten.

Loveshield, 2003
Romantische symboliek
verdeelt over vijf lagen
goud en zilver, verwerkt in
een groot hart. Ontworpen
voor de Bijenkorf.

Bling Bling sieraad,
2002
Een samenraapsel van alle
topmerken-sieraden ont-
worpen voor ‘Chi Ha
Paura...?’ in een religieus
symbool. 
Het statement luidt: je hebt
het meest gebrande pro-
duct om je nek hangen,
waardoor het kopen van
merkkleding overbodig
wordt.

SNS bank
De BankBundel van Studio
Tjepkema dat een promo-
tioneel product vormt als
onderdeel van de SNS
Bankcampagne van
KesselsKramer (2003)


