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Sign@lement
Het internet is een kluwen van prachtige textielwebsites. speciaal voor haar lezers 

ontrafelt Textiel Plus deze warboel. in elk nummer signaleren wij de opvallendste, 

grappigste, beste, mooiste, leukste en meest inspirerende websites van 

textielkunstenaars. iedere keer rond een ander thema. Deze keer: planten.

 

Samenstelling: Dorothé Swinkels

Katie Schutte
www.katieschutte.com

Katie Schutte kiest bewust voor de 
haaktechniek voor het maken van 
haar beeldend werk: objecten van 
allerlei materialen. Tevens onder-
zoekt ze hoe er tegenwoordig 
wordt aangekeken tegen dit tradi-
tionele vrouwenhandwerk.

José van Loon
www.josevanloon.nl

In haar werk verbeeldt José van 
Loon haar dagelijks leven; vol beper-
kingen en uitdagingen. Een serie 
werken, zoals hier ‘Ontgroeien’, 
wordt beschermd door (oud labo-
ratorium) glaswerk, ze ogen breek-
baar als glas…

Linda Behar
www.lindabehar.com

De natuur is een onuitputtelijke 
bron van inspiratie voor Linda 
Behar. Details van bloemen of land-
schappen, ze borduurt haar minia-
turen van textiel met de hand of 
machinaal. 

Karen Richards
www.karenrichards.net

Met haar werk verkent Karen 
Richards milieuthema’s en de moge-
lijkheden van machinaal borduren. 
Ze maakt bijvoorbeeld interessante, 
licht reflecterende installaties van 
bedreigde plantensoorten die je 
met zaklampen kunt bekijken.

Tord Boontje
tordboontje.com

De natuur is vaak een inspiratiebron 
voor de designproducten zoals de 
‘Little Field of Flowers’ vloerkleden, 
ontwikkeld door studio Tord Boontje. 
De verwijzingen naar de natuur ver-
leidt de waarnemer tot verbeelding 
en emotie. 

Nienke Sybrandy
www.nsybrandy.nl

Enerzijds houdt Nienke Sybrandy 
zich in haar observaties bezig met 
de schoonheid en vanzelfsprekend-
heid die zich in het dagelijkse leven 
voordoen, anderzijds met de ge- 
dachte dat alle thema’s in het leven 
ons omringen met kleine dingen.

Meredith Woolnough
meredithwoolnough.com.au

Op een innovatieve manier bor-
duurt Meredith Woolnough door 
de natuur geïnspireerde sculptu-
ren. Met steekjes herschept ze 
structuren van skeletten van plan-
ten en koralen, haar werk lijkt te 
zweven in de ruimte. 

Susanna Bauer
www.susannabauer.com

Fragiele sculpturen gemaakt van in 
de natuur gevonden materialen en 
fijne katoenen garens in diverse 
handwerktechnieken. Het werk van 
Susanna Bauer draait om de balans 
tussen kwetsbaarheid en kracht, en 
veerkracht en kwetsbaarheid.

BeKiJK De liNKs 

OOK OP ONZe WeBsiTe!  

GA NAAR 

WWW.TexTielPlus.Nl 

KliK OP liNKs eN 

VeRVOlGeNs OP 

siGN@leMeNT.
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Out of Africa

Gebloemde foto’s van 
Hans Silvester

Weelderige decoraties, kleurrijke make-up en flamboyante accessoires. 

Ver verwijderd van de europese catwalk zijn deze ‘looks’ ontstaan in de 

traditie van de surma- en Mursi-stammen in Oost-Afrika en op de gevoelige 

plaat vastgelegd door fotograaf Hans silvester.

Een krans van bloemen, een sluier van zaad-
dozen, een buffelhoorn, een kroon gemaakt 
van meloenen, veren en stengels, moeder 
natuur biedt een goed gevulde kledingkast. De 
vijftien stammen, die sinds mensenheugenis in 
de Omo Valley wonen, putten uit het overvloe-
dige aanbod en vervormen zebrahuid tot leg-
gings, rijgen halsdecoraties van slakkenhuizen 
en verwerken klei als verstevigingsmateriaal 
voor spectaculaire hoofdbedekkingen. Daarbij 
lijkt het plezier van het creëren van een fraai 
uiterlijk en dit tonen aan de andere stamleden 
voorop te staan.

Natural Fashion
De eigenzinnige creaties uit de Omo Valley 
werden opgemerkt door fotograaf Hans 
Silvester tijdens een van zijn vele reizen. Hans 
legde de uitzinnige modeshow vast in een serie 
beelden die werden samengevoegd in de 
publicatie ‘Natural Fashion: Tribal Decoration 
from Africa’. Silvester begon al op twaalfjarige 
leeftijd met fotograferen en bleek over een 
bijzonder talent te beschikken. Na het afron-
den van zijn studie trok hij de wereld in met 
zijn camera en legde de natuur in al haar ver-
schijningsvormen vast. Veel van zijn werk is 
inmiddels gepubliceerd met als laatste de uit-
gave ‘Natural Fashion’, een ode aan het eigen 
lichaam en de prachtige omgeving van de 
Afrikaanse stammen.                                l

Voor meer informatie: 
www.marlboroughgallery.com/galleries/
graphics/artists

Tekst: Marjolein Starreveld
Foto’s: Hans Silvester 


