SHOPPING

Tegendraads
Eigenzinnige ontwerpen van Belgische en Nederlandse textieldesigners
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Kamerscherm ‘Aki’, design van de Belgische textielontwerpster Nathalie Van
der Massen x Hija Studio, structuur van walnotenhout en messing, stof ‘Akua’,
van Belgisch linnen, biokatoen en rubber, kleur Ivory, h 180 x br. 80 cm, prijs
op aanvraag, Aki Paravent. Badjas van organisch wafelkatoen, 7 kl., hier
Blush, € 79,95, van het Nederlandse textiellabel Suite 702. Kussen ‘Dash’ uit
de Core coll., design van de Nederlandse textielontwerpster Mae Engelgeer,
polyester/katoen, 45 x 45 cm, € 49,50, Fest Amsterdam.

Plaids ‘Fringes & Floats’, textielproject in ontwikkeling met
3D-weeftechnologie, van de Nederlandse research- en designstudio
Alissa + Nienke. Zakdoek gemaakt van lyocell (een stevige vezel op basis
van duurzaam geteelde eucalyptus), € 30/set van 2, van de Belgische
start-up Huff&Puff pocketwear.
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Tafelloper en servetten ‘Era’, design van de Nederlandse
textielontwerpster Mae Engelgeer, katoenmix met glinsterende
accenten en verschillende structuren, geïnspireerd op de Bauhausesthetiek, l 67 x br. 160 cm, resp. € 45 en € 27/st., by TextielMuseum,
het eigen label van het TextielMuseum Tilburg, met huiselijk textiel
ontworpen door Nederlandse ontwerpers en vervaardigd in het
TextielLab Tilburg.

Zakdoeken, gemaakt van lyocell (een stevige vezel op basis van
duurzaam geteelde eucalyptus), € 30/set van 2, van de Belgische
start-up Huff&Puff pocketwear.

Drie kussens achteraan uit de coll. Concrete Landscape, katoen(fluweel)
of wolmix: ‘M3 coloris 3’, 50 x 50 cm, ‘M18 coloris 3’ en ‘M18 coloris 4’,
beide 40 x 65 cm, € 75/st., van de Belgische textielontwerpster
Kim Van De Pitte. Drie kussens vooraan ‘Nio’, gemaakt van 9 st.
wollen meubelstoffen, € 125/st., van bekledingsatelier Cover & Couch.
Tapijt ‘B4-9 RUG’, 100% wol, 140 x 200 cm, € 1.300, Kim Van De Pitte.

Breed gestreepte plaids ‘Lines 004’ en ‘Lines 001’ (eerste en derde plaid),
100% katoen, twee verschillende zijden, 140 x 180 cm, € 230, van het
Belgische Atelier Leda. Plaids ‘Candy Happy Ecru’ en ‘Mint Green’ (tweede
en vierde plaid), 100% merinowol, 135 x 190 cm, € 225, van het Belgische
La Femme Garniture. Op de vloer: handgetuft tapijtje ‘Carnous pistache’,
100% wol, 145 x 82 cm, € 345, van de Belgische Roos Vandekerckhove.

‘Oruga’, matras/plaid/deken gemaakt van gebreide
cilinders van natuurlijk gekleurde wol, opgevuld met
Belgische wol, op bestelling gemaakt, hier: 140 x 180 cm,
€ 385/st., van de in België gevestigde Colombiaanse
textielontwerpster Ana María Gómez.

Uit de collectie theedoeken by TextielMuseum, het eigen label van het
TextielMuseum Tilburg, met huiselijk textiel ontworpen door Nederlandse
ontwerpers en vervaardigd in het TextielLab Tilburg. Allemaal van 100%
biokatoen (tenzij anders vermeld). Vlnr. en van boven naar onder:
‘Bauhaustheedoek’, design Kitty Van Der Mijll Dekker (1939), € 18; ‘Perished’,
design Studio Job, € 18; ‘A Little Help Circle’, design Leendert Masselink, € 17;
‘Bauhaustheedoek’, design Kitty Van Der Mijll Dekker (1939), € 18; ‘Graffity Sky’,
design Viktor & Rolf, € 18; ‘Bauhaus glazendoek’, design Kitty Van Der Mijll
Dekker (1935), 50% biokatoen/50% linnen, € 19; ‘Graffity, design Viktor & Rolf,
€ 18; ‘Error nr. 1’, design Pieke Bergmans, € 17.

