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Nieuwe uitvoering: stalen buisfauteuil S 35 met voetenbank in twee
verschillende soorten hoogwaardig leder
Ontwerp: Marcel Breuer, 1928/29
Na een pauze van een paar jaar heeft Thonet clubfauteuil S 35 van Marcel Breuer en de
bijpassende voetenbank S 35 H weer in zijn programma opgenomen. Het bedrijf uit
Frankenberg in Duitsland presenteert de stalen buisfauteuil in twee elegante lederen
uitvoeringen: een met intensief generfd zwart kernleder en een met bruin buffelleder. De
buffellederen fauteuil maakt deel uit van de succesvolle 'Pure Materials'-serie van meubels
met vernikkelde stalen buis en geolied hout. Sinds 1930 wordt de Freischwinger door Thonet
geproduceerd – Breuers ontwerp van de fauteuil met sledeframe en verende zitting dateert al
uit 1928/29.
Het bijzondere aan de S 35 is de buitengewone constructie. Marcel Breuer was erin geslaagd alle
eigenschappen van de vrij verende stalen buisfauteuil zo te concipiëren dat er één doorgaande lijn
ontstond. Hierdoor werd het verende effect verdubbeld, want de armleuningen veren onafhankelijk
van de zitting en de rugleuning en vangen het veren van het achterpootloze frame op. De allereerste
versie van de S 35 – die in de catalogi uit de jaren 30 van de vorige eeuw nog als B 35 te boek stond
– was bespannen met ijzergaren en had houten armleggers. Al snel kwamen er ook uitvoeringen in
rotan, leder, koeienhuid of met stoffen bekleding. De buitenwereld maakte in 1930 op een expositie
in het Grand Palais in Parijs voor het eerst kennis met de vrij verende clubfauteuil B 35, waar hij
werd gepresenteerd door de Deutsche Werkbund.
Klassiekers uit de Bauhaus-tijd: Marcel Breuers stalen buismeubelen
In 1925 begon Marcel Breuer met het maken van meubelen van koud gebogen stalen buis. Hij
experimenteerde vaak met het principe van de achterpootloze sledestoel – een principe dat onder de
naam Freischwinger populair werd en teruggaat op een ontwerp van de Nederlandse architect Mart
Stam uit 1926. Breuer voorspelde dat men uiteindelijk het gevoel zou krijgen 'op luchtkussentjes' te
zitten. De eenvoudige stalen buisontwerpen van Marcel Breuer, Ludwig Mies van der Rohe, Mart
Stam en anderen zorgden voor een revolutie op designgebied. Met hun heldere vormgeving pasten
ze perfect in de moderne architectuur uit die tijd. De stalen buismeubelen van Marcel Breuer zijn
inmiddels klassiekers geworden en ontbreken in geen enkele internationaal belangrijke
designcollectie.
Marcel Breuer
Marcel Breuer werd op 22 mei 1902 geboren in Pécs in Hongarije. Na een afgebroken kunststudie
ging hij naar het Staatliche Bauhaus in Weimar, de opleiding voor beeldend kunstenaars,
ambachtslieden en architecten, waar hij van 1920 tot 1924 studeerde. Na een kort verblijf in Parijs
leidde hij van 1925 tot 1928 de meubelmakerij aan het Bauhaus, dat in de tussentijd naar Dessau
was verhuisd. In deze periode werd hij sterk beïnvloed door het Constructivisme en De Stijl en
ontwierp hij enkele toonaangevende stalen buismeubelen. In 1928 ging Breuer naar Berlijn, waar hij
hoofdzakelijk als binnenhuisarchitect werkzaam was. In 1931 maakte hij verschillende reizen en
vanaf 1932 werkte hij in Zwitserland aan meerdere ontwerpen voor aluminium meubelen. In 1935
trok Marcel Breuer naar Londen, waar hij als architect ging werken. In 1937 kreeg hij een leerstoel
voor architectuur aan de Harvard-universiteit in Cambridge, Massachusetts (USA). Later begon hij
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hier samen met Walter Gropius een architectenbureau. In 1946 opende Marcel Breuer in New York
zijn eigen studio en realiseerde hij talrijke ontwerpen in Europa en in de Verenigde Staten. Hij wordt
beschouwd als een van de belangrijkste architecten en vormgevers van het modernisme. Marcel
Breuer overleed op 1 juli 1981 in New York.
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