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‘Ik hou wel van licht, maar niet van lampen’
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blos - interview

Zij haalt haar inspiratie uit de natuur, hij uit 
sciencefiction. Hun passies brengen ze samen  

in ontwerpbureau Studio Drift. Ralph Nauta (36) en 
Lonneke Gordijn (35) trekken wereldwijde aandacht 

met hun poëtische lichtsculpturen.
TEKST PAM VAN DER VEEN FOTOGRAFIE BRENDA VAN LEEUWEN
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Shylight is als een levende lamp: 
hangend aan het hoge plafond gaat  
hij open en dicht als een bloem

‘Licht brengt 
het materiaal en 
de omgeving 

tot leven’
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De installatie bestaat uit een bronzen frame waarin talloze 
uitgebloeide paardenbloemen zijn bevestigd. Elk pluizenbol-
letje geeft licht; wie goed kijkt, ziet dat alle pluisjes afzonderlijk 
zijn vastgeplakt op een led-lampje. Een betoverend gezicht. 
“De bolletjes plukken we zelf, we doen ze in dozen en sturen 
ze naar onze ‘bloemenmeisjes’,” vertelt Lonneke Gordijn. 
“Zij halen ze voorzichtig uit elkaar en plakken de pluisjes stuk 
voor stuk op de leds. Een heel geduldig werkje.” 
Samen met Ralph Nauta (36) vormt Lonneke (35) Studio 
Drift, een ontwerpersduo dat bekend staat om z’n poëtische 
installaties. Fragile Future is hun bekendste werk, maar  
ook Shylight trok veel internationale belangstelling. Deze  
bewegende lichtsculptuur hangt permanent in het Rijks- 
museum: witzijden bloemvormen aan het hoge plafond die 
een hypnotiserende dans laten zien. Studio Drift maakte  
Shylight in nauwe samenwerking met ingenieurs, naaisters en 
softwareprogrammeurs. Zoals bij de meeste van hun projecten 
kostte het eindeloos veel research om een natuurlijk proces 
– in dit geval het bloeien van een bloem – door middel van 
techniek te realiseren.

VERDWAALDE VLINDERS
De natuur is een belangrijke inspiratiebron voor Studio Drift. 
Die is eigenlijk één grote tentoonstelling, vindt Lonneke. Zelfs 
in Amsterdam, de stad waar ze woont, is overal groen te 
vinden. “Ik zie paardenbloemen groeien tussen de stoep- 
tegels, verdwaalde vlinders, plantjes die uit de scheur in een 
muur komen. Prachtig, die natuur die dwars door gebouwen 
en om mensen heen gaat.” Je moet er alleen wel oog voor 
hebben, en dat heeft Lonneke. “Als ik van het pontje naar 
onze studio loop, kijk ik naar eetbare planten en kruiden in de 
berm. In mijn hoofd ben ik dan een hele maaltijd aan het  
koken. Helemaal als er ook nog ergens een dode eend ligt.”
Aan Lonnekes aandacht voor de natuur verbindt Ralph zijn 
fascinatie voor technologie en sciencefiction. De toekomst 
en wat daar mogelijk is, boeit hem mateloos. Als kind bouwde 
hij al schaalmodellen van Star Wars. “Ruimteschepen die niet 
bestonden, maar wel helemaal waren uitgedacht, daar kon ik 
uren mee bezig zijn. Daarom keek ik ook graag naar sf-films. 

WIE HET WERK FRAGILE 
FUTURE IN HET ECHT ZIET, 
STAAT EVEN SPRAKELOOS.



‘Voor ons is licht, net als beweging, 
een communicatiemiddel’
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Niet vanwege de lasers en de aliens, maar vanwege de  
fictieve technologieën. Wat zou je ermee kunnen als die echt 
bestonden? Hoe zou je de samenleving anders kunnen inrich-
ten? Daarop vooruitdenken, dat houdt mij dagelijks bezig.”

ZOENEN
Het duo ontmoette elkaar op het introductiekamp van de 
Eindhovense Design Academy. Lonneke: “We raakten aan de 
praat, Ralph wilde me zoenen, maar ik had al een vriendje. ‘O, 
dat vind ik niet erg,’ zei hij, en hij bleef gewoon naast me zitten. 
Ik vond hem raar, maar wel leuk en we werden diezelfde dag 
nog vrienden. Onze gespreksonderwerpen waren meteen 
onuitputtelijk. Best irritant voor andere mensen, want als we 
met een groepje waren, hadden wij alleen oog voor elkaar.” 
Ralph: “We waren vanaf het begin non-stop in gesprek. Over 
hoe de wereld is, hoe mensen zijn, waarom we ons gedragen 
zoals we doen. Grote gedachtes hadden we, over hoe je de 
samenleving succesvol kunt structureren. We voedden elkaar 
voortdurend met ideeën, en dat doen we nog steeds.”  
Lonneke: “Er was meteen een bijzondere band. En vanuit die 
chemie is Studio Drift ontstaan.” ‘Drift’ staat dan ook voor de 
drive van het duo, hun gedeelde passie. Hun eerste gezamen-
lijke project was de Water Web Bench, een bankje en fontein 
in één, voor de Hortus in Amsterdam. 

DAG & NACHT SAMEN
In de tien jaar die sindsdien verstreken, is er veel gebeurd. Van 
een atelier van 40 m2 verhuisde Studio Drift naar een grote, 
lichte werkruimte in Amsterdam-Noord. Van een start-up 
die alle denkbare beginnersfouten maakte, groeide het uit tot 

een professioneel bedrijf met wereldwijde faam. Het leven 
veranderde in een ratrace, waarin nauwelijks nog tijd was 
voor reflectie. En de relatie die Ralph en Lonneke uiteindelijk 
toch kregen, kwam ook weer tot een eind. Maar voor de  
samenwerking is dat alleen maar beter, zegt Lonneke. “Door-
dat we dag en nacht samen waren, was er geen onderscheid 
meer tussen privé en de studio. We waren alleen nog maar 
aan het werk, op reis, altijd moe. Onze passie, die ons juist 
altijd verbond, raakte vertroebeld. Ik liep tegen mezelf aan, 
had geen plezier meer in wat ik deed. Ik maakte de leukste 
reizen, ontmoette de bijzonderste mensen, maar ik kon het 
niet meer voelen. Om het tempo vol te houden, had ik mijn 
gevoel uitgeschakeld.” Ralph: “We praatten alleen nog maar 
over werk. En we kennen elkaar zo goed, dat echt luisteren 
lastig werd. Want je wist toch al wat de ander ging zeggen.”

LANDSCHAP VAN LICHT
Nu ze apart wonen, is er weer ruimte en rust, aldus Lonneke. 
“Juist omdat we nu meer afstand hebben, zien we weer wat 
we leuk vonden aan elkaar. We kunnen weer samen filosoferen, 
naar elkaar luisteren en elkaar scherp houden. En komen dus 
tot betere dingen.” 
En inderdaad, hun recente projecten zijn weer even indruk-
wekkend. Zoals ‘In 20 Steps’, de bewegende glassculptuur op 
de Biënnale in Venetië, dat alle stadia van vliegen verbeeldt. 

‘Onze passie, die ons 
juist altijd verbond, 
raakte vertroebeld’
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En Nola, het kleurrijke landschap van licht, dat dit jaar te zien 
was op de designbeurs in Milaan. Licht speelt altijd een grote 
rol in het werk van Studio Drift. Maar niet in termen van licht 
als verlichting, als lamp.” Dat vind ik wel het minst interessant,” 
benadrukt Ralph. “Als ik licht nodig heb, haal ik wel een peer-
tje bij de bouwmarkt. Waar het ons om gaat, is dat licht het 
materiaal en de omgeving tot leven brengt. Je kunt er energie 
mee visualiseren en emotie mee overbrengen.” Lonneke  
beaamt dat. “Ik hou wel van licht, maar niet van lampen. Een 
lamp is een lamp. Voor ons is licht, net als beweging, een  
communicatiemiddel.” 

EIGEN RITME
In de studio in Amsterdam-Noord hebben Ralph en Lonneke 
allebei hun eigen kantoor. Vroeger zaten ze naast elkaar te 
werken, maar omdat ze ook dan weer voortdurend in  
gesprek waren, schoot dat niet erg op. Of hij zat een filmpje 
op z’n laptop te kijken, wat haar dan weer stoorde. “Ik ben 
extreem snel afgeleid,” geeft Ralph toe. “Ik sta aan of uit.” 
In hun samenwerking is zij het sterkst in de ideevorming, en 
hij in de uitvoering, zegt Ralph. “Maar pas als we het eens zijn, 
weten we dat het goed is.” Lonneke: “We hebben allebei een 
eigen ritme waarop we kunnen knallen. Ik ben op m’n best als 
er een werk afgemaakt moet worden, dan ben ik degene die 
doorgaat. Moet het vervolgens de wereld in, dan is Ralph er. 
Ik kan dat niet meer opbrengen, maar hij gaat met iedereen 
praten, legt alles uit, zorgt dat het gezien wordt.” 

DE DIEPTE IN
Nog steeds reizen ze de hele wereld over, in een duizeling-
wekkend tempo. Vóór hen ligt een bizarre week. Morgen 
naar Londen, voor een afspraak met een galerie. Meteen 
daarna naar de kunstbeurs in Basel. Dan naar Rio de Janeiro, 
om werk op te bouwen bij een klant, en door naar Praag voor 
weer een ander project. Maar ze zien er  niet tegenop. “Ik hou 
ervan om voor mijn werk te reizen,” zegt Lonneke. “Het  
verruimt mijn blik. Wel ben ik gestopt met in- en uitvliegen. 
Tegenwoordig blijf ik overal een dag extra, om even rustig te 
ervaren waar ik nu eigenlijk ben.” Ook Ralph heeft in zijn 
drukke schema meer tijd voor zichzelf ingebouwd. “Om op 
iets anders dan werk te focussen, ga ik vaak skaten of motor-
rijden. Dat duwt me helemaal in het moment en maakt mijn 
geest helder. Binnen de structuur van studio hebben we ruim-
te gemaakt om te innoveren en de diepte in te gaan. Heel 
bevrijdend, het maakt onze passie weer helder. Misschien 
maak ik zelfs wel weer eens een Star Wars-schaalmodel.” 
www.studiodrift.com

Fragile Future: De paardenbloem-
pluisjes zijn stuk voor stuk op  
een ledlampje vastgelijmd, zodat  
ze van binnenuit licht geven.

Alle paardenbloempluisjes  
worden stuk voor stuk vastgeplakt 

op een led-lamp


