Gordijnkunst is een nieuwe uiting van kunst, een nieuw concept voor raamdecoratie.
Het is een gordijn als kunstwerk en een kunstwerk als gordijn. Het is glas in lood van textiel zodat de zon
er doorheen kan schijnen. Een mooi schouwspel tussen licht en kleur. Elk doek is exclusief, handgemaakt en
kwalitatief hoogwaardig, met een haast ongelooflijke dosis aan liefde en creativiteit.
vrije werken en in opdracht. GordijnKunst wordt vervaardigd van stoffen die hergebruikt worden, de GordijnKunst wordt fair trade handgenaaid in Oekraïne. Recycling en Fair Trade verwerkt in GordijnKunst.
ik daag je uit om samen met mij te brainstormen over jouw GordijnKunst

VAN GOGH MEETS MATISSE
Deze ontmoeting van twee meesters
ontaart in een explosie van vrolijkheid
en intense kleuren.

HOOGWAARDIG + DUURZAAM = UPCYCLING

GUSTAV KLIMT’S KIPPETJES
GordijnKunst gebaseerd op Gustav Klimt
was zo leuk om te maken.

EEN OPTELSOM VAN CREATIVITEIT EN SAMENWERKING

Duurzaamheid is een integraal en belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering
van Curtain & ko Gordijnkunst. Onze doeken worden gemaakt van ongebruikte reststoffen van onder andere gordijnwinkels en -fabrieken. Zo
stimuleren wij hergebruik.

De mens is een creatief wezen en vanuit deze visie werken wij. Alle
betrokkenen van GordijnKunst dragen bij aan het creatieve proces. Niemand
doet ‘slechts’ uitvoerend werk en niemand heeft het monopolie op kunstzinnigheid. Meerderde kunstenaars werken in wisselende samenstelling aan de
totstandkoming van een doek.

Hét bij-effect van werken met reststoffen is, dat een beperkte voorraad
de creativiteit meer prikkelt. Meer nog dan steeds de nieuwste stoffen
voor handen te hebben. Curtain&ko is altijd opzoek is naar nog meer
stoffen. Wilt u als gordijnfabrikant of interieurwinkel ook recyclemedehelper worden, neem dan contact op.

Dit zijn onder andere de klant, de tekenaar van het naaipatroon, degene
die de stoffenselectie doet en de naaister. Wij vertrouwen elkaar en geven
elkaar vrijheid. De pracht en kwaliteit nemen met elke stap toe en dragen
bij aan een compleet uniek eindproduct.

Geweldig vind ik het. Ik noem het accumulatieve kunst. Voel je welkom om mee te doen.

WOLKENBOUWERS

Dit exemplaar van GordijnKunst hangt in de
Wolkenfabriek in Groningen. Dé creatieve hotspot
van Groningen (de voormalige SuikerUnie).

INVESTEREN IN MEER DAN JEZELF FAIRTRADE

Mijn familie komt van het diepste Oekraïse platteland. Bijna elke zomer ben
ik daar geweest. Altijd heb ik iets willen doen voor Oekraïene en dan vóóral
voor de vrouwen.
Ben ik niet één van hen, met de mazzel van de mogelijkheden van een ander
land? Diep respect voel ik voor de manier hoe de vrouwen de samenleving
en het dagelijks leven draaiende houden.
Het is een land vol intelligente, prachtige, creatieve vrouwen maar een
kurkdroge woestijn voor persoonlijke ontwikkeling of werkgelegenheid.
Iedereen trekt naar de grote steden om wat voor baantje dan ook te
zoeken. Het is tragisch om de leegloop van het platteland te zien
met zijn hechte gemeenschappen en tradities.

ESCHER’S TREE

De tekening is uitgevoerd met glamoureuze,
sjieke stoffen tegen een natuurlijke jute-look
achtergrond. Hierdoor ontstaat een fascinerend
contrast. Dit is een pareltje..

INVESTEREN IN MEER DAN JEZELF FAIRTRADE

Met de ontdekking van gordijnkunst viel alles op zijn plek. De vrouwen in
Oekraïne kunnen mijn doeken naaien. Zo kunnen zij thuis aan de slag
en hun zorg voor kinderen en huishouden combineren met eerlijk, creatief
werk.
Ze nemen deel aan het kunstzinnig proceS en ze mogen beargumenteerd
hun eigen loon bepalen.Want je plek op aarde doet niets af aan je waarde
of waardigheid.
Zo weet je dat je altijd een doek koopt waar niet alleen met liefde en
passie aan gewerkt is, maar wat ook een meerwaarde heeft voor mij/ons
als createurs en bedenkers van jouw gordijnkunst.
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Bezoek de site en bekijk onze portfolio

www.gordijnkunst.nl

Heb je al een idee voor een doek, of wil je weten wat er mogelijk is? Stuur mij dan een mail

info@gordijnkunst.nl

Volg ons, like ons en praat mee

www.facebook.com/Curtainko-curtainart
www.instagram.com/gordijnkunst

