Fotoverslag van mijn werkreis naar India voorjaar 2018

Op reis in India volg ik altijd een strak reisprogramma om de gegeven tijd daar maximaal te besteden. Dat
betekent niet alleen gerichte afspraken met ateliers afwerken, maar ook kennis en kunde vergroten door
een verrijkend cultureel programma. Dit keer stond onder meer een bezoek aan het Crafts Museum in
Delhi op het programma. Met een expositie van werk van meester ambachtslieden uit de jaren tachtig
vorige eeuw die destijds uitgenodigd waren een vernieuwende kijk op hun ambacht te geven. Vooruit
kijken naar het verleden…

Bezoek aan een lokale kleurrijke markt in Delhi en een lezing aan het Jaipur Literature Festival stonden dit
keer ook op het programma. Kleuren en geuren overal om je heen..

Blockprinten

Blockprinten in India is een eeuwenoud ambacht dat nog steeds op grote schaal wordt toegepast, zowel
met synthetische verfstoffen als van oudsher met natuurlijke verfstoffen. In India is overal inspiratie te
vinden. Het ontwerp voor deze prachtige handbedrukte stof leek zo van straat te komen.

Koeien binnen en buiten brengen voorspoed, getekende handen van een blockprinter en de tafel van een
blockprinter met proeflapjes en bedrukt onderdoek.

Zelf blockprinten en natuurlijk verven
Zelf blockprinten en verven met natuurlijke verfstoffen nam een heel aantal dagen in beslag tijdens mijn
reis. Ik bezocht verschillende ateliers en deed weer aardig wat printwerk. Onderwijl tips en tricks lerend
van ervaren printers.

Al voor er met natuurlijke verfstoffen geprint werd, schilderde men in India al met gebruik making van
natuurlijke verfstoffen. Leren van deze traditie is mooi en verrijkend en als je in India bent, laat je die kans
dus niet aan je voorbij gaan..

Dabu printen

Een van de (reserve) printtechnieken heet dabu printen. Een kleipasta wordt opgedrukt en eenmaal
droog, in indigo gedoopt. Na wederom drogen wordt de klei uitgewassen waarna een mooi uitgespaard,
wit patroon achterblijft op de stof, of zoals in mijn geval mijn kleedje.

Houtsnijders

Een van de ateliers die ik dit keer weer bezocht is van een familie houtsnijders waar ik al jaren mee werk.
Daar ben ik niet zomaar weg. Kiezen van blockprints, nieuwe ontwerpen bespreken, door oude familie
patroonboeken bladeren, nieuw uitgewerkte ideeën bekijken en natuurlijk altijd even samen eten en
drinken.

In onze collectie
Bij het bezoeken van ambachtslieden en leveranciers, vind ik prachtig handwerk. Grotendeels
voortgekomen uit eeuwenoude handwerktradities. Omdat mijn collectie voor het belangrijkste deel uit
unica of kleine series bestaat, vind ik telkens nieuwe stukken. Hierbij een impressie van de mooie stukken
die ik dit keer vond en die ik u de komende maanden op de fairs zal laten zien waar ik aan deelneem.

Vrolijke handgemaakte kussentjes voor op het terras of in de tuinstoel deze zomer, grote fair trade
kantha geborduurde shawls, een linnen indigo sprei met wit Suf borduurwerk (Kutch – West India).

Fijne pashmina met handborduurwerk, geborduurde ruige vloerkleden, sozani geborduurde spreien,
Turkmeense jassen en antieke en vintage quilts. Als u interesse hebt om een unieke jas te laten maken
van een van de quilts, neem dan contact op..

Handbedrukte katoen, handgeborduurde kantha etuis, weer een kleine serie handbedrukte
cashmere/zijde shawls, handgeborduurde suèdine tassen, vintage en antieke Indiase textielen.

Ik hoop dat u het kijkje achter de schermen leuk vond. Kom ons op een van de fairs die we
aandoen bezoeken en geniet van het mooie handwerk dat we voor u uitzochten!

