ART QUILTS

Tiny Koppens

_____________________________________________
2222 Fibercards voor OEQC

De Europese Quilt Kampioenschappen (OEQC) worden dit jaar
voor de 20 ste keer georganiseerd.
Reden voor een feestje. Het thema
van dit jaar is dan ook TWINTIG.
Maar daarnaast zal er een
tentoonstelling komen van 2222
fibercards. Om dit mogelijk te maken
wordt iedereen opgeroepen om een
fibercard te maken en op te sturen
voor de tentoonstelling. De kaart
moet 15 – 15 cm zijn maar verder
ben je vrij wat thema of techniek
betreft. Maak dit project mede tot
een succes en stuur ook een kaart in.
Op www.textile-festivals.com onder
het kopje bezichtigen vind je een
beschrijving en het adres. Laat jezelf
ook zien met deze bijzondere
expositie.

Markten
Op 17 aug. sta ik op de kunstmarkt
in Deurne. Het festijn is op de markt
van 13.00 tot 17.00 uur.

Op 11 september sta ik op de
groenmarkt bij de Ossenbeemd
Haageind 31 Deurne van 13.00 tot
17.00 uur. Op beide markten laat ik
werken zien heb ik kleine quilts
tasjes en kaarten voor de verkoop.
Mogelijk kan ik u hier ontmoeten.
Stitch art avanced
Voor deze borduurcursus is mijn
thema bomen. Op verschillende
manieren vertaal ik bomen in
borduurwerk, meest een combinatie
van hand en machinaal borduurwerk.
In het najaar zal er een expositie
komen van ‘mijn bomen’ die ik dan
gemaakt heb bij de Lapjesgaard in
Amstelveen. Hier hoort u nog over.

Textiel art netwerk
Met een paar mensen denken we na
over de oprichting van een textiel art
netwerk. De bedoeling is om textiel
kunst meer te promoten omdat bij
andere kunstenaars textiel als een
mindere vorm van kunst wordt
beschouwd. Als reactie hierop willen
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we het heft in eigen hand nemen en
zelf onze textielkunst promoten en
bij een breed publiek onder de
aandacht brengen. Bovendien geeft
het netwerk een keur aan contacten
om met elkaar te netwerken en
elkaar vooruit te helpen.
Wil je meedenken? Meld u aan bij:
textielartnetwerk@gmail.nl

Nieuw project
Na de zomervakantie start ik met
een nieuw project. Zoals u misschien
wel weet zoek ik regelmatig naar een
match tussen mijn textiel werk en
het werk voor Kwataniza (een
organisatie die kleinschalige
projecten in Oeganda steunt)
Daarom wil ik de duurzame
ontwikkelingsdoelen, ook wel de
werelddoelen genoemd in textiel
vertalen. De 17 werelddoelen zijn
door de VN vastgesteld en alle
landen proberen hieraan mee te
werken om daarmee een betere
wereld te creëren. Het gaat om
bestrijding van armoede en honger
tot de aanpak van klimaatbeheersing
en beschermen van zeeën en
oceanen. Het zijn doelen waarbij
iedereen een bijdrage kan leveren.
Niet alleen de overheid maar ook het
bedrijfsleven en de burgers. Zowel in
arme en in rijke landen. Zo kan
iedereen in zijn/haar eigen situatie
iets doen om een bijdrage aan het
behalen van de duurzame doelen te

leveren. Het ligt in de bedoeling deze
doelen voor 2030 te realiseren. Ik ga
proberen deze doelen in 17 quilts te
vertalen die dan gebruikt kunnen
worden bij activiteiten van
organisaties die hiermee bezig zijn.

Experiment
Als experiment heb ik getracht om
aspergeschillen in textiel te
verwerken. Als eerste ben ik bezig
geweest om de schillen op textiel te
naaien en te borduren. Dat lukt
aardig. Nu verder experimenteren
met verven en weven van
aspergeschillen.
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