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MELOTTE BRENGT KUNST EN ECONOMIE SAMEN DANKZIJ 3D-PRINTEN 

 

3D-printen bestaat al een hele tijd, maar de laatste jaren kent deze techniek een grote opmars. Ook 

meer en meer kunstenaars zien de mogelijkheden van het 3D-printen. Voor een tentoonstelling in 

Pump House Gallery in Londen hebben de Belgische kunstenaars Vermeir & Heiremans met het 

bedrijf Melotte uit Zonhoven samengewerkt om kunst, technologie en economie samen te brengen. 

Melotte heeft voor de kunstenaars een titanium object geprint en werkte op die manier mee aan 

het project A Modest Proposal (in a Black Box). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voor de solotentoonstelling van Vermeir & Heiremans A Modest Proposal (in a Black Box) in Londen 

(van 2 oktober tot 16 december 2018) was Melotte als specialist in 3D-printen de ideale 

samenwerkingspartner voor de kunstenaars. Melotte heeft voor hen de “Black Box” geprint. In de 

financiële wereld staat “black box” voor een complexe investeringsstrategie, uitgevoerd door 

computers. Het object dat de kunstenaars lieten creëren, bestaat uit een fijnmazig raster uit titanium 

waarop ook het logo van het project werd geprint: AMP. De constructie stelt op een abstracte manier 

Pump House Gallery voor, een Victoriaans gebouw in Londen dat wordt gebruikt voor publieke 

tentoonstellingen. Het metalen rasterwerk van het kunstwerk omsluit een USB-stick waarop het 

voorstel van een innoverend financieel model geüpload werd. 

 

De kunstenaars onderzoeken in hun project A Modest Proposal of financiële producten aangewend 

kunnen worden om de meerwaarde niet enkel naar investeerders te laten gaan, maar ook naar 

diegenen die de meerwaarde in de eerste plaats hebben gegenereerd. Het financieel model op de 

USB-stick wil de meerwaarde, verkregen door de financialisering van publieke kunstcollecties en 

publieke museumgebouwen, distribueren zodat kunstenaars en kunstwerkers een meer duurzame 

praktijk kunnen ontwikkelen. Om dit alles op een doordachte manier op poten te zetten, was de 

samenwerking met de financiële sector, juristen en academische onderzoekers van cruciaal belang. 

Om de informatie op de USB-stick te verkrijgen en het financiële model vervolgens te kunnen 



 

 
 
 
 
 

toepassen, moet het kunstwerk eerst aangekocht worden door een publieke kunstinstelling. De 

instelling moet vervolgens het kunstwerk vernietigen om de USB-stick uit de metalen raster-structuur 

te kunnen halen. Wat het kunstwerk – op het moment dat het in een tentoonstelling gepresenteerd 

wordt – zo intrigerend maakt, is dat de USB-stick niet vanuit alle standpunten zichtbaar is. Bovendien 

zweeft het een aantal centimeters boven zijn sokkel. Dit is verkregen door gebruik te maken van een 

levitatie-module. 

 

 “Kunst valt normaal niet onder de activiteiten van Melotte, maar voor dit project waren de technische 
uitdagingen enorm. Het printen van metaal gebeurt via een laser die stapsgewijs fijne metaalpoeders 
samensmelt. Door deze laagsgewijze productie kent 3D-printen een vrijwel ongelimiteerde 
designvrijheid. Veel designvrijheid en complexe modellen vragen wel een goede CAD-kennis en gaan 
ook gepaard met zware 3D-bestanden. Het vertalen van deze complexe 3D-bestanden naar 
laagsgewijze printfiles waren bij dit project de grootste uitdaging. Het 3D-printen is in normale 
omstandigheden een ononderbroken proces. Hier moesten we de nodige wijzigingen doorvoeren zodat 
de machine tijdelijk stopgezet kon worden om de USB-stick in het raster te steken. Nadien moest het 
printproces hervat worden om zo de resterende structuren rond de USB-stick te vormen”, aldus Bram 
Grandjean (Sales Project Manager bij Melotte). 
 
Voor verdere informatie kan u contact opnemen via bram.grandjean@melotte.be of via telefoon + 32 

11 539 940. 
 
Over Melotte 
Melotte is actief in het met hoge precisie vervaardigen van metalen onderdelen, matrijzenbouw en revisie van 
matrijzen. Daarnaast speelt het al enkele jaren een toonaangevende rol in het 3D-printen van onderdelen dankzij 
de combinatie van moderne 3D-technieken en high-end-nabewerkingen. Meer informatie op www.melotte.be. 
Melotte maakt deel uit van de Picanol Group (www.picanolgroup.com). 

 
Meer informatie over de kunstenaars 

http://jubilee-art.org/?rd_news=a-modest-proposal-in-a-black-box-vermeir-heiremans 

 

A Modest Proposal werd ondersteund door Pump House Gallery, Wandsworth Council, Arts Council England, 

Cockayne – Grants for the Arts and The London Community Foundation. Productie door JUBILEE vzw met 

ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap, Federation Wallonie Bruxelles en A/R asbl. 

 

Foto credits 

Foto 1: Vermeir & Heiremans, Black Box, 2018. 3D print, titanium (15 x 17 x H 21cm). Fotograaf: Eoin Carey 

Foto 2: Vermeir & Heiremans, Black Box, 2018. 3D print, titanium (15 x 17 x H 21cm). Fotograaf: Piet Janssens 
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