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Meubels bekleed
met wollen dekens
BREDA - Liesbeth Verhoeven geeft
tweedehands meubels een nieuw leven
door ze te bekleden met wollen dekens.
De kunstenares uit Breda upcyclet banken,
stoelen en krukjes. Achter de dekens zit vaak
een verhaal. Ze zijn afkomstig uit haar eigen
familie of die van de opdrachtgever. Het doel
van haar werk: ‘een hernieuwd en gelukkig
leven, voor zowel het meubelstuk als de
gebruikte wollen dekens’.

Na een studie biologie en een carrière in het waterbeheer gooide
Verhoeven haar leven om en koos voor een opleiding beeldende
kunst aan kunstacademie AKV| St.Joost in Breda. Sinds 2006 werkt
ze als autonoom kunstenaar vanuit Breda. Verhoeven begon in
2011 onder de naam naam ‘Zilli’s Cover Revive’ met het maken van
nieuwe covers voor banken en fauteuils. In haar beeldend werk
zoekt Liesbeth steeds vaker de toegepaste kant op. “Niets mooier
dan dat kunst deel uitmaakt van het dagelijkse leven. Uren kan ik
bezig zijn met patronen, festonsteken, sjabloneren en wassen met
inkt. Ik houd van het edele handwerk.” Het werk van Verhoeven
past in deze tijd van duurzaamheid, recycling en bewustwording.
“Waarom iets nieuws kopen als het al bestaat? Met Zilli’s Cover
Revive creëer ik bijzondere objecten met een ziel, die nog jaren na
dato een belangrijke plek innemen in het interieur.”

Tentoonstelling
Verhoeven werkt hoofdzakelijk in opdracht. “Dekens selecteren op
kwaliteit en dessin, de verschillende combinatiemogelijkheden
bekijken, het maken van een ontwerp is steeds weer een
interessante zoektocht.” Ze begon met het maken van losse
hoezen voor meubels, maar inmiddels behoort vaste bekleding
ook tot de mogelijkheden. Hiervoor werkt ze samen met een
ervaren stoffeerder. In maart is het werk van verhoeven te zien
op de tentoonstelling ‘AaBe, een sterk merk’, in het Tilburgse
textielmuseum. Het museum brengt met deze tentoonstelling
een eerbetoon aan de bekende Tilburgse wollenstoffenfabriek. De
tentoonstelling is gestart in december en loopt nog tot 16 maart
2014. Verhoeven is niet de enige die wollen dekens een nieuw
leven geeft. Tijdens de tentoonstelling zijn er ook producten te
zien van twee ontwerpers die van wollen dekens jassen en vesten
maken.
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