* Persbericht
Quilt Garden bij Masterly ‘the Dutch in Milano’.
Tijdens het jaarlijkse design evenement
Salone del Mobile zal studio Carolijn
Slottje het nieuwe ontwerp van een
verticale tuin presenteren in het Palazzo
Francesco Turati.
Quilt Garden maakt het mogelijk zelf een
vegetatie muur te maken. De tegels zijn
individueel aan de wand, aan een rek, aan
een kamerscherm, en zelfs aan glas te bevestigen.
De zeshoekige quilttegels vormen een grillig plantenpatroon. Een tegel lijkt een gestileerde kluit met aarde, maar is een handgemaakt, doorgestikt weefsel van natuurlijk
materiaal. Het weefsel is dan ook bij elke
quilttegel een beetje anders. Het materiaal van Quilt Garden vormt een natuurlijke
achtergrond voor vegetatie en geeft een
ruimte het gevoel van een ongepolijste
urban jungle.
Quilten is een traditionele techniek die
gebruikt wordt om van restlappen een
gevoerde decoratief doorgestikte deken
te maken. Deze handwerktechniek wordt
nog altijd gebruikt en hierbij worden soms
zeer complexe patronen toegepast. De honingraad wordt veel gebruikt in quilts, het
is een patroon dat ook in de natuur voorkomt, zoals bijvoorbeeld bij basaltblokken
en op het schild van een schildpad. De hier
en daar in Quilt Garden opduikende geborduurde insecten zijn geïnspireerd op afbeeldingen die gebruikt worden in Japans
borduur- en inlegwerk.
Natuur en haar artistieke waarde is het
fundament van de ontwerpen van Studio
Carolijn Slottje. Deze ontwerpstudio combineert handwerktechnieken met tastbare
natuur en natuurlijke patronen. Handwerk
vraagt toewijding en aandacht en biedt
tegenwicht aan een snelle en vluchtige
maatschappij. De aanwezigheid van natuur
in het leven van mensen heeft positieve
effecten op de gezondheid en gemoedsrust. Quilt Garden is een verticale binnentuin om even in te ontsnappen.

The Quilt Garden
Designer
Carolijn Slottje
Location
Masterly - Dutch Pavilion
Palazzo Francesco Turati
Via Meravigli 7
20123, Milan
Grand Courtyard
Contact
info@carolijnslottje.nl
www.carolijnslottje.nl
0031 (0) 615699975
Opening time
Daily 11.00 – 19.00
Tue. 17 Apr. 11.00 – 17.00
Wed.18 Apr. 11.00 – 22.00
Sun. 22 Apr. 11.00 – 16.00
Opening cocktail
Tue. 17 Apr. 18.00 – 21.00 (invites only)
Press preview
Mon. 16 Apr. 17.00

