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Nodigt een goed ontwerp uit om gekopieerd te worden? Daarover valt te twisten. Voor Annelys
de Vet (1974) is kopiëren in ieder geval een sleutelbegrip. Haar biografie wordt niet alleen gevoed
door de lijn van afstamming, maar evenzeer door permanente porties alledaagse bezigheden. ‘Ik
ben 6 uur TV per week; 20 uur + 12 minuten + 43 seconden telefoon per twee maanden; 6 uur
computer per dag; 1 expositie per week; 4 uur internet per week; 9 gesprekken per dag; 2
tijdschriften per week; 1 keer per maand buitenland… ik ben wat ik kijk en luister’ —aldus leert
de cd-rom ‘Voorstelling’, gemaakt bij het afscheid van Wim Crouwel en Jan Willem Sieburgh uit
het BNO-bestuur in 1998.

De Vets ontwerphouding wordt gedragen door een uiterst stimulerende nieuwsgierigheid en inventiviteit. Op
een verfrissende en tegelijk scherpzinnige wijze weet ze alledaagse elementen in haar ontwerpen te integreren.
Taal speelt hierbij, zij het niet meteen op de voorgrond, een wezenlijke rol. ‘Definitieverbreding van het woord
orgasme’, haar afstudeerproject aan de HKU in 1996, zet daarvoor al de toon. Op de omslag van het
begeleidende boekwerk wordt met een reeks omgekeerde parenthesen (die, zo blijkt achterin, de spatiëring van
het woord orgasme markeren) een dubbele beweging in beeld gebracht. De haken wijzen naar buiten en rekken
het woord orgasme als het ware letterlijk op; tegelijk wijzen ze ook naar binnen, met de klemtoon op het
centrum van de kapitale A. Het boekje toont vervolgens in tekst en beeld zeven begripsomschrijvingen, als
aftelling die uitmondt bij 1): ‘hevige, positieve opwinding’.

Dit oprekken en uitbuiten van een concept, dat evengoed frivole, toegankelijke ontwerpen oplevert, kenmerkt
haar werkwijze. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het ontwerp voor ‘Niet De Kunstvlaai’, een beurs voor
kunstenaarsinitiatieven en tweede fase studenten in de Westergasfabriek Amsterdam. Deze alternatieve
kunstbeurs, in 1997 geïnitieerd door Jos Houweling (Sandberg Instituut), is bedoeld als verzet tegen de
commerciële nadruk van de Kunst-RAI en voert de sprankelende ondertitel: ‘Kunst Radicaal Anders Ingesteld’.
Voor de vormgeving van de eerste NDKV nam ze de beeldtaal van de Multivlaai-taartdoos als uitgangspunt en
paste die vervolgens consequent toe in al het drukwerk. De uitnodigingskaart oogt als een bankbiljet, met een
gespiegeld ƒ-teken —in de lijn van de intentie die ‘niet officieel / (nog) niet ontdekt / niet commercieel / niet
geïnstitutionaliseerd’ beoogt te zijn. Het ontwerp voor het daaropvolgende jaar, is zo mogelijk nog stringenter.
Een kleurig handgesneden letterbeeld op zwart-wit stroken van Jos Houweling wordt door De Vet
gecomplementeerd met een streepjescodemotief, waarop in kapitalen de informatie is gezet. Vooral het affiche
levert, in serie geplakt, een prachtig ritmisch palet. De informatiekrant, met aan de buitenzijde alleen
streepjescode, vormde in de handen van aandachtige lezers een haast theatraal uitroepteken.

Dat sterke concepten evengoed een direct en eenvoudig uitgangspunt kunnen hebben, bewijst haar ontwerp
voor ‘Sandberg2’, atelier- en expositieruimte van het Sandberg Instituut in Hoorn. De Vet: ‘Het begrip twee is
hier leidraad: het tweede onderdeel van het tweede fase instituut, twee ruimtes, kortom Sandberg2.’ Het
briefpapier volgt dit spoor met een tweeledige letter, de samenvoeging van de Clarendon en de Letter Gothic;
een tweevoudige variant —een blauwe versie voor het persbericht en een groene voor de brieven; beide
bovendien voorzien van een doordruk dubbellaag, zodat in één strijkbeweging de afbeelding van een
reliëfdruksel van de exposerende kunstenaar aan de correspondentie kon worden toegevoegd. Fraai is het
boekje ‘1000 kunstenaars in Sandberg2’, waarin Annelys efficiëntie paart aan subtiliteit. De omslag vormt een
compacte inhoudsopgave, met aan de buitenzijde afbeeldingen van de verschillende exposities, en daarmee
corresponderend aan de binnenzijde titel en paginaverwijzing. Door de bijzondere papiersoort heeft het omslag
een haast parelmoerachtige uitstraling en geeft de ogenschijnlijk matlinnen textuur een extra tactiel effect.

Waar mogelijk verwerkt Annelys de Vet elementen uit haar biografie in een ontwerp. Echter, altijd als
inhoudelijke aanscherping van het onderliggende idee. Het 10-jarig bestaan van het Fonds BKVB in 1999 geeft
een helder inzicht in haar werkwijze. Ze ontwerpt persbericht, uitnodiging en publicatie bij het jubileum ‘De
toekomst die ons toekomt’. De aanvraag die ze ongeveer terzelfder tijd bij het Fonds heeft lopen, biedt een
uitstekend aanknopingspunt. De notie dat iedere aanvraag goed op dia gedocumenteerd dient te zijn, bepaalt
het beeldconcept: een vertaling van de markante zwart-rood gestreepte verpakking voor diaraampjes. Voor de
uitnodiging maakt ze aan de binnenzijde dankbaar gebruik van het door haarzelf ingediende
aanvraagformulier voor een startstipendium. De publicatie, waarvoor ze samen met intendant Moniek
Toebosch en Kirsten Algera de redactie voerde, is een heldere vertaling van de verschillende dimensies van het
Fonds. Opgesplitst in twee delen worden we enerzijds geïnformeerd over zijn geschiedenis, werkwijze en



reikwijdte. Anderzijds wordt ons toegang verschaft tot het onmetelijke archief dat het Fonds ook is; 10
onderdelen uit de tentoonstelling worden gepresenteerd als dossiermappen, verwijzend naar de 10 kamers die
door Toebosch werden ingericht onder welluidende titels als ‘experimenteerkamer, toonkamer, ik-kamers,
virtuele debatkamer’ etc. Om het beeld te completeren is in de marge van de publicatie de volledige namenlijst
afgedrukt van kunstenaars aan wie het Fonds ooit een individuele subsidie heeft verstrekt.

Persoonlijke betrokkenheid is essentieel in haar ontwerpen en het meest expliciet uitgewerkt in de cd-rom ‘Hoe
de wereld’, afstudeerproject aan het Sandberg Instituut in 1999. Een diversiteit aan zinsneden als: ‘Je moet er
wat van vinden, Verloren gaan in iets groters, Al wat normen en waarden in huis gehaald?, De stad als
instrument om de tijd te meten, Het hoeft niets te zijn als het maar wat lijkt’ etc., vormt het menu dat met een
handzame navigatie een enorm veld aan eigen beeld, beeldbewerking en geluid openlegt. Eén groot statement
van een scherpzinnig ontwerpster die het experiment niet schuwt.

Momenteel werkt ze aan een cd-rom van Moniek Toebosch, aan wie de oeuvreprijs van het Fonds BKVB is
toegekend. Daarnaast werkt ze samen met componist Mayke Nas aan ‘Digit 1t/m10’, een scenografisch
muziekproject voor het Festival Nieuwe Muziek in Middelburg. Als een nieuw type VJ ontwikkelt ze een
concept waarbij beeld, geconcentreerd op de motoriek van de musicerende hand, in de voorstelling wordt
gemixt.
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