
voor de wispelturigheden van zĳ n omgeving en de organis-
men die daarin aanwezig waren. Hoewel de machine volgens 
een nieuwe logica werkte, was ze helemaal ingebed in een 
natuurlĳ k systeem van toevalligheden, vonken, geknutselde 
oplossingen en af en toe een gevleugeld creatuur.
Design worstelde op eenzelfde manier met dit onbesten-
dige membraan tussen het analoge en het digitale domein, 
hoewel het moeilĳ k te achterhalen valt wanneer de eerste 
confrontatie met deze grens precies plaatsvond. Zo kan de 
aanzet tot industriële productie als de eerste stap worden 
beschouwd naar een reproduceerbaar script dat ongevoelig 
is voor het individuele auteurschap van de verschillende 
spelers in dit systeem. Het kan echter net zo goed gezien 
worden als een verdere ontwikkeling van de repetitieve moto-
rische handelingen van de toegewĳ de ambachtsman. Ook 
de doorbraken in 3D-vormgeving in de jaren 60 en 70 — van 
het digitale draadmodel van de Boeing Man tot het realtime 
tekenen in een grafi sche interface — balanceerden op de 
ambigue scheidingslĳ n tussen mathematische representatie 
en ontwerp. Maar net als de mot bracht de verschuiving naar 
het digitale verschillende artefacten voort die gebruikt kun-
nen worden om de grenzen van dit domein te markeren. 
Een van deze artefacten is de Utah-theepot, een virtuele 
geometrie die Martin Newell in 1975 creëerde om de essen-
tiële problemen van 3D-modellering en -visualisering af te 
tasten. Deze digitale Utah-theepot, gebaseerd op een Melitta-
theepot, was minder hoog als gevolg van de rechthoekige 
pixels die toen op computerschermen gebruikt werden. 
Verder ontbrak ook de bodem, want de onderkant zou op de 
computer toch niet worden bekeken. In 2009 re-materiali-
seerde de Belgische designstudio Unfold dit digitale model 
tot een bruikbare theepot van wit porselein, gegoten van een 
3D-geprinte mal. Deze Utanalog-theepot is een iconisch 
anachronisme dat de gefacetteerde oppervlakken ter ver-
eenvoudiging van de grafi sche resolutie overbrengt naar 
de materiële wereld, terwĳ l de ronde vormen van de arche-
typische theepot de uitkomst waren van zowel de roterende 
beweging van de pottenbakkersschĳ f als een functionele 
troef voor vloeistofhoudende recipiënten.
Claire Warnier en Dries Verbruggen, de oprichters van Unfold, 
orkestreren voortdurend de dialoog tussen het fysieke ver-
vaardigen en het digitale vormgeven. Als ad hoc tolken die 
noch de taal van computercode noch die van het traditio-
nele ambacht als moedertaal beheersen, creëren ze onge-
wone scenario’s waarin ze de confrontatie tussen beide 
aangaan. Tegenover het normatieve designdiscours treden 
het onvertaalbare, het idiomatische en het onverwachte 
op de voorgrond. Tegelĳ kertĳ d gaan ze met elk van hun pro-
jecten op zoek naar een van de talloze invalshoeken in de 
digitaal-analoge tegenstelling, waarmee ze een lĳ n van 
vraagstellingen opbouwen rond thema’s als technische 
vakkundigheid, intellectueel eigendom en de uniciteit van 
het identieke object.
L’Artisan Electronique (2010) bĳ voorbeeld gaat op zoek naar 
een antwoord op de vraag welke obstakels er liggen tussen 
vakkundige productie en de toevallige gebruiker, en naar de 
implicaties van de digitalisering van klassieke werktuigen. 
Terwĳ l een cylinder ronddraait op een computerscherm, kan 

Grace Murray Hopper, een van de eerste computerprogrammeurs aan de universiteit van Harvard, vertelde graag hoe 
de code van de Mark II Aiken Relay Calculator, een elektromechanische computer, gedebugd werd (een bug is een fout 
in een computerprogramma). De kern van het probleem werd teruggevonden in Relay #70 op Panel F, waar de opera-
toren een indringer in het systeem ontdekten. Deze gebeurtenis werd op 9 september 1947 keurig genoteerd in het 
logboek: ‘fi rst actual case of bug being found’ (eerste feitelĳ ke geval van een aangetroffen mot), zo stond geschreven 
onder een mot die op het papier was gekleefd.
De anekdote illustreert iets wat in de vergetelheid is geraakt sinds de digitale technologie evolueerde in iets alom-
tegenwoordig en microscopisch kleins, iets wat bovendien gevat zit in een hermetisch afgesloten doos onder ondoor-
dringbaar glas en aluminium. Die computer van 1947 had architecturale afmetingen, 18 meter lang en een frontpaneel 
van 2,5 meter hoog, en had niet alleen een overweldigende materiële, fysieke aanwezigheid, maar bleek ook gevoelig 
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projects also explores one of myriad tangents of the digital-analogue divide, building a line of inquiry into issues such 
as technical profi ciency, intellectual property, and the uniqueness of the identical object.
L’Artisan Electronique (2010), for instance, questions what obstacles lie between skilled production and the casual user, 
as well as the implications of the digitalisation of physical tools. As a virtual cylinder spins on a computer screen, 
the user cuts away and elaborates its shape by passing his or her hand through a laser. The user can then see the live 
evolution of a vase-like silhouette determined by their physical input. When satisfi ed, he or she adds the design to an 
archive of shapes, which can then be fabricated through a process of digitally-controlled clay deposition on a printer 
bed, not unlike the traditional process of building pots with long coils of rolled-out clay.
On fi rst glance, the project might seem a reductive approach to wheel-throwing, bringing an illustrious craft that 
has evolved over millennia of human development to the level of a four-button Guitar Hero. Rather than a proposal for 

Grace Murray Hopper, one of the fi rst computer program-
mers at Harvard University, used to tell the story of debug-
ging the Mark II Aiken Relay Calculator, an electromechani-
cal computer. The problem was traced to Relay #70 on 
Panel F, where the operators discovered an intruder in the 
system. The event was duly recorded in the log on 9 Sep-
tember 1947: ‘First actual case of bug being found,’ written 
below a moth taped to the paper.
The anecdote reveals something that has largely been 
forgotten as digital technology became pervasive, micro-
scopic, and black-boxed beneath impenetrable glass and 
aluminium. The computer of 1947, assembled at an archi-
tectural scale — 18 metres in length, with a 2.5-metre high 
front panel — retained not only an overwhelming sense of 
material physicality but also a sensitivity to the capricious 
behaviours of its environment and the organic bodies con-
tained therein. Though the machine operated by different 
logics, it was entirely ensconced within a natural system of 
chance encounters, sparks, fumbles, and the odd winged 
creature.
Design itself has struggled with this precarious membrane 
between the analogue and digital realms, although its ini-
tial confrontation with that frontier is difficult to locate 
precisely. The onset of industrial production, for example, 
could be considered the first step towards a reproducible 
script, oblivious to the individual authorship of the various 
figures involved in its manufacture, but it might equally 
be seen as a mere progression of the repetitive motor skills 
of the disciplined craftsman. The 1960s and ’70s break-
throughs in 3D modelling, from the wire-frame Boeing man 
to real-time drawing in a graphic interface, tread a similarly 
equivocal line between mathematical representation and 
design. Still, as in the moth, the shift into the digital realm 
produced several conclusive artefacts that can be used 
to mark its borders.
One case is the Utah teapot, a virtual geometry created 
in 1975 by Martin Newell to explore the basic problems of 
3D modelling and rendering. Based on a Melitta teapot, 
the original Utah was shorter, due to the use of non-square 
pixels, and lacked a bottom, since it would not be viewed 
from below. In 2009, the Belgian design studio Unfold 
recreated this design as a working teapot, cast in white 
porcelain from a 3D-printed mould. The Utanalog is an 
iconic anachronism, transposing the faceted surfaces used 
on the computer to ease the burden of graphic resolution 
into the real world, where the smooth curves of the arche-
typal teapot are both an outcome of the rotational geometry 
of the pottery wheel and a functional asset for liquid-bear-
ing vessels.
As the founders of Unfold, Claire Warnier and Dries Verbrug-
gen have continuously orchestrated these kinds of conver-
sations between the fi elds of physical making and digital 
form-giving. As ad-hoc interpreters who speak neither the 
mother-tongue of computer code nor that of traditional 
craft, they create unusual scenarios of confrontation 
between the two in which the untranslatable, the idiomatic 
and the unexpected are foregrounded against a fi eld of 
normative design practice. At the same time, each of their 
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geproduceerd met de 
keramiek 3D-printer 
L’Artisan Electronique / 
Form experiments produced 
with ceramic 3D printer 
L’Artisan Electronique
Foto/Photo: Kristof Vrancken
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Logboek met ‘computerbug’ (mot) gevonden in de Mark II Aiken Relay Calculator /  
Log book with computerbug found in the Mark II Aiken Relay Calculato  
(National Museum of American History, Kenneth E. Behring Center)

L’Artisan Electronique, virtuele pottenbakkersschijf gecreëerd  
in samenwerking met Tim Knapen / L’Artisan Electronique,  
virtual potters wheel created in collaboration with Tim Knapen
Foto/Photo: Peter Verbruggen

Opensource 3D-printer aangepast om met klei te printen /  
Open-source 3D printer modified to print with clay 
Foto/Photo: Kristof Vrancken © Z33

Originele Melitta-theepot en de nieuwe Utanalog-theepot van Unfold /  
Original Melitta teapot and the new Utanalog teapot by Unfold
Foto/Photo: Kristof Vrancken
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beter mee dan bĳ de pottenbakkersschĳf. Hierbĳ moet de  
gewenste vorm immers de strĳd aangaan met doorslag-
gevende factoren zoals de consistentie van de klei, de  
vochtigheidsgraad, de temperatuur, de snelheid, kracht en 
handigheid van de menselĳke hand en van zĳn hulpstukken 
(messen, spatels en draden). Nochtans is het veel moeilĳ-
ker om de perfecte symmetrie te creëren die zo kant-en-
klaar voorhanden is in 3D-ontwerpprogramma’s en zĳn de 
complexe gefacetteerde oppervlakken die op de virtuele 
draaischĳf ontstaan eerder het bĳproduct van menselĳke 
imperfectie dan het bewĳs van digitale verfijning. Boven-
dien schuift het ontwerp van Unfold het elektronische palet  
aan digitaal gereedschap (boolean-bewerkingen, extrusies,  
verschalen, vorm-tweenen en vele andere) opzĳ om plaats 
te maken voor een onbepaald spectrum aan manuele  
bewerkingen van een virtueel driedimensionaal lichaam. 
Tenslotte introduceert het project een nieuwe creatie-
dynamiek: nu er geen vochtige klei is die weerstand kan 
bieden, staat zelfs de hand van de meester voor een nieuwe 
uitdaging met het kneden van lucht.
Terwĳl L’Artisan Electronique experimenteert met onein-
dige vormvariaties, staan de grondbeginselen van het Stra-
tigraphic Manufactury-netwerk daar lĳnrecht tegenover. 
Hierbĳ maakt Unfold gebruik van de onbeperkte dupliceer-
baarheid van digitale code om fysieke uitdagingen bĳ de 
productie van identieke vormen op uiteenlopende locaties 
het hoofd te bieden. Terwĳl industriële keramiekproducenten 
ooit over uitgekiende systemen beschikten om hun arche-
typische mallen en vormen telkens weer te reproduceren en 
te behouden, verspreidt Stratigraphic Manufactury virtuele 
geometrische modellen over een wereldwĳd netwerk van 
kleine producenten. Deze voeren de ongewĳzigde bestan-
den uit op opensource RepRap 3D-printers die uitgerust 
zĳn om met klei te printen. Unfold ging hiermee van start  
in 2012 en breidde zĳn netwerk van traditionele ambachts-
lui, kunstenaars en digitale ontwerpers uit van België tot  
Suffolk, Tel Aviv, Istanbul, New York, Londen en Taipei.
In zĳn totaliteit gezien toont de verzameling kopjes, borden 
en recipiënten van over de hele wereld hoezeer het resul-
taat van een ‘identieke’ vorm kan variëren als er sprake is 
van verschillende parameters. Sommige persoonlĳke aan-
passingen kunnen uitgevoerd worden op de machine zelf, 
door de dikte van de lĳn neergelegde klei te wĳzigen (en zo 
de dikte van de wand te veranderen), terwĳl andere variaties 
dan weer voortspruiten uit bewuste wĳzigingen van de spe-
cifieke compositie en kleur van de klei (van Wedgwood-
Jasperware porselein tot rivierslib uit New York) of de keuze 
van het glazuur. Natuurlĳk spelen onvoorziene omstandig-
heden ook een rol, van controleerbare wĳzigingen in omge-
vingstemperatuur en vochtigheidsgraad tot fouten in het 
printproces. Net als Natalie Jeremĳenko’s One Trees (1998), 
waarvoor duizend gekloonde bomen werden gekweekt en 
uitgeplant in de buurt van San Francisco om de interactie te 
meten van een identieke genetische code met specifieke 
plaatselĳke contexten, brengt Stratigraphic Manufactury niet 
alleen de biologische, chemische en geologische randvoor-
waarden voor productie in kaart, maar ook de interacties met 
plaatselĳke culturele tradities en esthetische voorkeuren.

de gebruiker delen weghalen en aan de vorm werken door zĳn hand voor een laserlĳn te houden. De gebruiker kan  
in realtime de evolutie van een vaasachtig silhouet, dat bepaald wordt door zĳn eigen fysieke inbreng, volgen. Als de  
gebruiker tevreden is met het resultaat, voegt hĳ het ontwerp toe aan een database en kan het vervaardigd worden via 
een proces van digitaal gecontroleerde klei-extrusie op een 3D-printbed, dat gelĳkenissen vertoont met het traditionele 
procedé waarbĳ potten worden opgebouwd met lange slierten uitgerolde klei.
Op het eerste gezicht lĳkt het project misschien een beperkte benadering van potten draaien, waarin een vermaard 
ambacht dat gedurende millennia van menselĳke ontwikkeling is geëvolueerd, wordt teruggebracht tot het niveau van 
een Guitar Hero, een computerspel met maar vier knoppen. L’Artisan Electronique is echter niet zozeer een uitnodiging 
tot mainstream consumentenproductie, maar veeleer een set van gelaagde premissen die vooroordelen over zowel 
handwerk als digitaal design ter discussie stellen. Voor wie het toestel voor het eerst gebruikt, valt het leerproces  

L’Artisan Electronique, gecreëerd in samenwerking  
met Tim Knapen, tentoongesteld in Z33 Hasselt /  
L’Artisan Electronique, created in collaboration with  
Tim Knapen, on show at Z33 Hasselt 
Foto/Photo: Kristof Vrancken © Z33
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ship, authenticity, translation, and reproduction, reveal the singularity of Unfold’s position in a design field in constant 
flux. Skilfully sidestepping the moral appeals that tend to latch onto themes of craft or technological progress (espe-
cially the replacement of one by the other), their work treats design as a unified panoply of techniques and tools for 
the transformation of matter, from liquid clay to fired ceramic, from binary code to tangible object, from empty air to 
something you can hold in your hands. And rather than simply accept those techniques and tools as given, they con-
stantly investigate, question, and reinvent them. By complicating the accepted narrative of humans, tools, and machines, 
Unfold opens up cracks and traces loopholes in which diverse ideas and influences unexpectedly meet, synthesise,  
and produce a new space for design to evolve.

www.unfold.be

mainstream consumer production, however, L’Artisan Elec-
tronique is actually a set of layered premises that challenge 
preconceptions about both handcraft and digital design. 
For the first-time user, the tool does have a more gentle 
learning curve than the pottery wheel, where the desired 
form must combat the overriding factors of clay consist-
ency, moisture, temperature, speed, and the strength and 
dexterity of the human hand as well as its extensions 
(knives, ribs, and wires). However, it is much more difficult  
to create the perfect symmetry that comes so readily in 3D 
modelling programmes, and the complex faceted surfaces 
produced on the virtual wheel are more the byproduct of 
human imperfection than the demonstration of digital  
sophistication. Furthermore, Unfold’s design dispenses 
with the electronic palette of discrete digital tools (Boolean 
operations, extrusion, scaling, and tweening, among many 
others) for an indeterminate spectrum of manual manipula-
tions of a virtual solid. Finally, the project introduces a new 
dynamic of creation: deprived of the resistance of wet clay, 
even the master’s hand may find a new challenge in mould-
ing thin air.
While L’Artisan Electronique experiments with infinite vari-
ations on form, the basic tenets of the Stratigraphic Manu-
factury platform are diametrically opposed. Here, Unfold 
utilises the endless transferability of digital code to over-
come physical challenges in the production of identical 
forms in disparate locations. Where industrial ceramics 
manufacturers once had elaborate systems in place to re-
produce and maintain their archetypal masters and moulds, 
Stratigraphic Manufactury disseminates virtual geometries 
across a global network of small producers, who realise the 
unaltered files on open-source RepRap 3D printers custom-
ised to deposit liquid clay. Beginning in 2012, Unfold has 
expanded the network from Belgium to Suffolk, Tel Aviv, 
Istanbul, New York, London, and Taipei, working with a range 
of traditional craftsmen, artists, and digital designers.
When seen together, the collection of cups, plates, and ves-
sels produced all over the world reveals how much the out-
put of an ‘identical’ form can vary when multiple parameters 
come into play. Some customisation can take place on the 
machine itself, by altering the thickness of the deposited 
line of clay (and thus the thickness of the wall), while other 
variations emerge from intentional changes to the specific 
kind of clay composition and colour (from Wedgwood  
jasperware to New York river sludge) or to the choice of 
glazing. Of course, unplanned circumstances also prove  
influential, from manageable shifts in environmental tem-
perature and humidity to failures in the printing process. 
Like Natalie Jeremijenko’s One Trees (1998), in which one 
thousand cloned trees were cultivated and planted around 
the city of San Francisco to measure the interactions  
of identical genetic code with particular local contexts, 
Stratigraphic Manufactury maps not only the biological, 
chemical, and geological preconditions for manufacture but 
also their interactions with local cultural traditions and  
aesthetic preferences.
These projects, situated within a broader rumination on en-
tirely contemporary and largely intractable issues of author-

L’Artisan Electronique,  
set van drie afgewerkte  
keramische vazen /  
L’Artisan Electronique,  
set of three finished  
ceramic vessels 
Foto/Photo: Unfold 

L’Artisan Electronique,  
virtuele pottenbakkersschijf 
gecreëerd in samenwerking 
met Tim Knapen /  
L’Artisan Electronique,  
virtual potters wheel created  
in collaboration with  
Tim Knapen
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Deze projecten, gesitueerd binnen een ruimere context van hedendaagse en grotendeels oncontroleerbare onder-
werpen als auteurschap, authenticiteit, vertaling en reproductie, maken Unfold’s unieke positie zichtbaar binnen een 
designwereld die voortdurend in beweging is. Fietsend om de morele bezwaren heen die traditioneel samengaan met 
thema’s zoals ambacht of technologische vooruitgang (vooral als het ene het andere vervangt), behandelt hun werk 
design als een eengemaakte bonte verzameling van technieken en gereedschappen om materie vorm te geven — van 
vloeibare klei tot afgewerkte keramiek, van binaire code tot tastbaar object, van ĳle lucht tot iets wat je in je handen 
kunt houden. En in plaats van die technieken en gereedschappen als iets vanzelfsprekends te beschouwen, willen zĳ 
ze voortdurend onderzoeken, ter discussie stellen en heruitvinden. Door het algemeen aanvaarde verhaal van mensen, 
hulpmiddelen en machines ingewikkelder te maken, opent Unfold barsten en trekt het sporen waarin diverse ideeën 
en invloeden onverwacht samenkomen en die aan design een nieuwe ruimte geven om te evolueren.

Stratigraphic Manufactury  
tijdens de Istanbul Design  
Biennial, lokale keramist  
(Ahmet Gülkokan) aan het werk / 
Stratigraphic Manufactury  
at the Istanbul Design  
Biennial, local ceramist  
(Ahmet Gülkokan) at work 
Foto/Photo: Unfold

Stratigraphic Manufactury tijdens 
de Istanbul Design Biënnale / 
Stratigraphic Manufactury  
at the Istanbul Design Biennial
Foto/Photo: Unfold
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Keramische prints gemaakt 
door Ahmet Gülkokan en  
Mustafa Canyurt tijdens  
de Istanbul Design Biennial / 
Ceramic print made by  
Ahmet Gülkokan and  
Mustafa Canyurt during  
the Istanbul Design Biennial 
Foto/Photo: Unfold
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