‘BIJNA NIKS
			 IS NIEUW’

‘Image architects’ Arjen Went (38) en
Manon Navarro (36) verhuisden tien
jaar geleden van een klein appartement
naar een groot woonatelier in
Amsterdam-Noord. ‘WOW, DIT IS
EEN LOODS! DACHTEN WE.’

tekst MINOU OP DEN VELDE fotografie BARBARA DE HOSSON

WENT&NAVARRO
Arjen Went en Manon Navarro
werden elf jaar geleden
verliefd, toen ze allebei aan de
Design Academy in Eindhoven
studeerden. Als Went&Navarro
maken ze beeld voor
tijdschriften, bedrijven en
merken. In de weekeinden
trekken ze met 150 jaar oude
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camera’s langs festivals
onder de naam Tintype Studio.
Arjen: ‘Tintype is een
ambachtelijk fotografisch
procedé uit 1850. Je model
moet meerdere seconden
stilzitten, en de foto verschijnt
daarna in mijn doka direct op
een plaat metaal (tintype) of
glas (ambrotype). Dat is

opletten geblazen. Ik wil het
proces constant perfectioneren: hoe kan ik dit foutje
verbeteren, onder welke hoek
giet ik de ontwikkelvloeistof
erop? Ik hou van de ambachtelijkheid, er moet op gezweet
worden. Het is mijn speeltuin.’

wentennavarro.com,
tintypestudio.nl
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TINTYPE
Arjen: ‘We zijn opgegroeid met
digitale fotografie. Maar op een
gegeven moment zaten we elke dag
tien uur achter de computer te
photoshoppen. Pfft… verschrikkelijk.
Ik wilde weer dingen met mijn
handen maken. Fotografie ruiken,
voelen. In 2005 heb ik een master
Photographic Studies gedaan. Ik las
veel over het ontstaan van fotografie en dat vond ik fantastisch. Ik
was al analoog aan het fotograferen
en kwam op een beurs Alex
Timmermans tegen, die workshops
Wet Plate Collodion-fotografie gaf.
Dat wilde ik ook.’
Manon: ‘De oude houten camera’s
hebben we op eBay en Marktplaats
gekocht, en via vrienden. We zijn
verliefd op die oude techniek, maar
we maken moderne portretten.
Oude tafereeltjes nabootsen, met
kleding van rond de burgeroorlog,
vinden we niet interessant.’
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Arjen: ‘Het huis is
alweer bijna te klein.
Als we gaan fotograferen moeten we Tetrisstyle met de meubels
schuiven.
Nu ziet het er goed uit,
maar het appartementencomplex was toen
we erin kwamen heel
scharrig. Overal gebarsten ramen en het hele
huis zat onder een
dikke laag knalgele
nicotine. En we moesten wennen aan de
buurt. Buren flikkerden
zo hun oude televisie
over het balkon. Maar
nu zijn we gek op
Amsterdam-Noord.
Het heeft authenticiteit
en de buurt begint
langzaam te leven.’

EKSTER

Manon: ‘Dit oude kastje
van mijn opa en oma is
nu keukenkast maar het
is ook al boekenkast
geweest. Een meubelstuk moet voor ons altijd
een verhaal hebben.
Geschiedenis.’

TETRIS
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Manon: ‘Ik kan heel lang bezig
zijn met de juiste plek van een
vaas. Tegen het dwangneurotische aan.’
Arjen: ‘We vinden dezelfde
dingen mooi, maar ik maak
wezenlijk andere dingen dan zij.
Als we fotograferen werkt zij
losser en zoomt ze in op de
details. Ik ben strenger,
minimalistischer, en maak de
grote overzichten. Dat verschil
zie je terug in ons huis. Ik hou
meer van grote objecten en
verzamel van alles, Manon maakt
er een stilleven van.’
Manon: ‘Wat een ekster heeft
met glimmende dingetjes, heb ik
met wat ik vind in de natuur.

‘DOOR HET
HOGE PLAFOND
IN DE STUDIO
KUNNEN MIJN IDEEËN
ALLE KANTEN OP’
Ik heb genoeg schelpjes, maar
telkens als ik op het strand loop
neem ik toch iets mee, en dat
fotograferen we weer. Mijn
favoriete object in huis is een
ruig stuk juttershout van
kunstenaar Jo Manders, een
oude vriend van de familie.
Aan de muur bij de eettafel

hangen fotogravures van Karl
Blossfeldt, uit 1928. Die man heeft
ons vanaf de academietijd heel erg
geïnspireerd. Hij was beeldhouwer
maar fotografeerde bladeren als
een soort sculpturen.’
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Manon: ‘Brainstormen doe ik het
liefst in de studio. Door dat hoge
plafond kunnen mijn ideeën alle
kanten op. ’s Middags hebben we
onwijs mooi licht in de woonkamer.
Alleen daarom al wil ik hier nooit
meer weg. Als de zon door de
bomen schijnt zie je de mooiste
reflecties trillen op de muur. Dat film
ik vaak met mijn iPhone, zo dichtbij
dat het een abstract bewegend
schilderij wordt.’

SCHATZOEKEN
Arjen: ‘Als ik op straat een hoop
vuilnis zie staan kijk ik altijd of er
wat tussen zit. Dat object boven de
piano is van Maison Erard, een oud
vleugelmerk. Ik had een keer een
shoot bij een man die is gespecialiseerd in het restaureren van deze
vleugeld. Ergens uit een vuilnisbak
zag ik het binnenwerk van een piano
steken. Het is allemaal handwerk,
met potlood is erop geschreven bij
welke snaar het slaghamertje hoort.
Ergens in de negentiende eeuw
heeft iemand daar maandenlang aan
gewerkt. Dat vind ik te gek! Je pakt
zomaar een stuk geschiedenis uit de
vuilnisbak, en door het aan de muur
te hangen geef je het een nieuwe
context.’

‘ALS IK GEFRUSTREERD BEN
GA IK DE KEUKEN IN.
DINGEN IN DE PAN FLIKKEREN
WERKT HELEND’

Arjen: ‘Die salontafel
was van mijn opa en
oma. Dat model werd in
de jaren zestig massaal
gemaakt. Mijn ouders
vonden het verschrikkelijk lelijk, ze wilden
het weggooien maar ik
zei: jullie zijn gek, het is
prachtig!’
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BEWEGEND SCHILDERIJ

BEKENDE BILLEN
Manon: ‘We ruilen vaak onze foto’s
met vrienden die ook kunst maken.
Koen Hogewoning heeft een serie
tekeningen gemaakt met billen van
bekende mensen. We hebben ook
werk van animatietrio Job, Joris en
Marieke. Ik word er zo blij van!’
Arjen: ‘Ik geef liever mijn geld uit
aan een mooie foto of een mooi
object dan aan kleding of allerlei
onzin. Je kunt wel iedere avond uit
eten gaan, maar dat ga ik hier thuis
al, haha.’
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ETEN
Arjen: ‘Manon kan
’s morgens wakker worden
en meteen zeggen: wat
zullen we vanavond gaan
eten? Ik ontmoette haar
twintig kilo geleden. Haha.’
Manon: ‘Ik kom uit Brabant
en ben een enorme
bourgondiër. Op vakantie
in Frankrijk ben ik de hele
dag met eten bezig. Als ik
bramenstruiken zie denk
ik meteen: daar kan ik jam
en clafoutis van maken! Ik
word gelukkig van eten.
Niet alleen het klaarmaken
maar vooral het samen
eten met andere mensen.
Als ik gefrustreerd ben ga
ik de keuken in. Dingen in
de pan flikkeren werkt
helend.’
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OUD EN NIEUW
Arjen: Bijna niks is hier nieuw.
Oude meubels gaan langer
mee dan wat er nu gemaakt
wordt. Maar als we ooit iets
nieuws kopen, wordt het de
Charles-bank van B&B Italia.
Daar moet ik wel voor sparen.
Ik heb niet even negenduizend euro liggen. De Charles
is een tijdloos ontwerp.
Prachtig. Over honderd jaar
is hij nog mooi.’
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KUSSENS
Manon: ‘Mrs.Me was onze eerste
officiële opdrachtgever. Inmiddels
zijn we de huisfotografen van het
merk. Mrs.Me maakt home couture;
mooie kussens en beddengoed.
Het afgelopen seizoen hebben wij
fotografische prints gemaakt voor
hun kussens. Ontwerpster Lianne
Ernst kiest modieuze materialen die
toch tijdloos zijn. Sommige kussens
heb ik al tien jaar en ik vind ze
nog steeds mooi.’

‘ALS WE GAAN
FOTOGRAFEREN
MOETEN WE EERST
MET DE MEUBELS
SCHUIVEN’
DROOMHUISJE
Manon: ‘Ieder jaar gaan we met
Sinterklaas met vrienden los met
surprises. Het zijn allemaal gamedesigners, videomakers en ontwerpers.
Vorig jaar had ik Arjen als lootje
getrokken en heb ik een sneeuwbol
gemaakt. We gaan elk jaar een maand
naar Frankrijk, als ontwerpretraite en
vakantie. We zitten daar dan zonder
internet en telefoon en gaan bourgondisch eten en boswandelingen maken.
We sjouwen altijd onze oude camera’s
mee. Hier zie je het huisje in Frankrijk
dat we graag zouden willen hebben.
Daar dromen we van.’

Arjen: ‘Alles gebeurt
hier thuis. We lachen
en huilen hier, we
feesten en we werken.’
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