ENGLISH - for immediate release

ADDITIVE CRYSTAL

Additive Crystal is a collection of lamps that combines two additive manufacturing techniques. Man-made, 3D-printed frames continue to grow after the printing is done, developing their own crystal skin.

The process of 3D-printing and the forming of mineral crystals seem worlds apart but are actually based on the same principle, slowly materializing layer by layer. Fascinated by their similarities and differences, I managed to manipulate them into a co-creative unity. Both materials need a day to complete their part of the structure. The printing is controlled, precise, and industrial. The crystals are unpredictable, stubborn, and organic. One strengthens fragility and the other contributes sparkle and translucency.

More information: www.felixmollinga.com/additive-crystal

QUOTES

“The frames are identical, their skin is unique”
“What if 3d prints could grow?

PROJECT BACKGROUND
3D printers have become more and more refined; making printed products smaller and more detailed, instead of bigger. Precision is great, but with it come longer production times. If I could make the print a skeleton for the growing material, I would save time, material and cost. While the growing material also adds unique characteristics to a repeatable process. Therefore I asked myself “What if 3d prints could grow?”
After experimentation with different natural growing materials, I landed on crystals. This started with sugar and salt but developed into more complex chemicals and mineral crystals. There is a poetic connection between crystals and 3d printing: both build up material layer by layer, slowly growing to completion. Crystals however naturally form under heat and pressure, while 3d printing is a man-made process. I combined the two, physically connecting the materials and making them co-dependent.
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NEDERLANDS - voor directe publicatie
ADDITIVE CRYSTAL
Additive Crystal is een serie lampen die 3D-printen en kristal combineert. Regelmatige 3D-geprinte frames groeien na het printen, en ontwikkelen een kristallen huid in een nieuw productieproces.
Het proces van 3D-printen en het vormen van minerale kristallen lijken verschillende werelden, maar volgen eigenlijk hetzelfde principe: ze groeien langzaam, laag voor laag. Gefascineerd door hun overeenkomsten en verschillen, slaagde Felix erin ze te manipuleren en combineren. Beide materialen hebben een dag nodig om hun deel van de structuur te voltooien. Het 3D-printen is gecontroleerd, nauwkeurig en industrieel. De kristallen zijn onvoorspelbaar, eigenwijs en organisch. De een versterkt een anders fragiel materiaal, en de ander biedt telkens unieke schitter en translucentie.
Meer informatie: www.felixmollinga.com/additive-crystal
QUOTES
“De frames zijn identiek, hun kristallen huid is uniek”
“Wat als 3D-prints zouden kunnen groeien?”
ACHTERGROND
3D-printers zijn steeds verfijnder geworden; wat er toe heeft geleid dat geprinte producten kleiner en gedetailleerder zijn geworden, in plaats van groter. Precisie is positief, maar heeft langere productietijden tot gevolg. Als ik een skelet voor een groeiend materiaal zou kunnen printen, zou ik tijd, materiaal en kosten besparen. Terwijl het groeiende materiaal iets unieks toevoegt aan een herhaalbaar proces. Daarom vroeg ik mezelf af: "Wat als 3D-prints zouden kunnen groeien?"
Na te experimenteren met verschillende natuurlijke groeiende materialen, vond ik kristallen. Dit begon met suiker en zout, maar ontwikkelde zich tot complexere minerale kristallen. Er is een poëtische verbinding tussen kristallen en 3d-printen: beide bouwen materiaal laagje voor laagje op, langzaam groeiend tot voltooiing. Kristallen vormen zich natuurlijk echter onder hitte en druk, terwijl 3D-printen een artificieel productie process is. Ik combineerde de twee, waardoor de materialen afhankelijk van elkaar zijn geworden.
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