kunst

om aan te zitten
Eten, praten, borrelen, vergaderen; het gebeurt allemaal
dagelijks aan tafel. Nadenkend hierover kwam Nicole
Vaneker met een bijzonder concept en ontwerp: de KunsTafel.
‘De kleuren van je leven in de tafel weergegeven.’

lezersaanbieding
Van en Veld heeft een speciale aanbieding voor de lezers van Lourens
J.C.: Bij aanschaf van een KunsTafel
via deze Lourens, ontvangt u gratis
een uitgewerkt interieuradvies voor
De setting voor het gesprek over de KunsTafel
is bij ontwerpster Nicole Vaneker thuis. Onder
het genot van een kop koffie nemen we plaats
aan het onderwerp van gesprek: een tafel
uitgevoerd in matte bruin-en taupe tinten met
felle aqua accenten. ‘Zoals ik ook bij de mensen thuis kom om te adviseren over de kleuren
die we kunnen gebruiken voor de tafel, zo
heb ik dat ook in mijn eigen interieur gedaan.
Alle kleuren komen terug in de rest van mijn
interieur; aqua in de keuken, blauwtinten in
het behang en ecru en taupe tinten in mijn
zithoek,’ vertelt Nicole.

Hiermee is al een deel van het concept onder
woorden gebracht: de kleuren van je leven, in
de tafel weergegeven. ‘De KunsTafel is echt de
visuele vertaling van een idee dat al erg lang
bij mij speelde. Een mooi solide ontwerp, dat
in elk interieur toepasbaar is, gepersonaliseerd
naar het idee, de smaak en kleuren van de
klant, maar bovenal lekker om aan te leven’.
De tafel is een handgemaakt product en wordt
vervaardigd in Nederland door meubelmakers
die ook voor Leolux en Linteloo produceren. ‘Ik
wilde de beste meubelmakers en grondstoffen

en dat is dan ook af te lezen aan het uiteindelijke resultaat,’ aldus Nicole.
Zorgvuldig
’Het grenen of essenhout wordt zorgvuldig
geselecteerd, de onzichtbare stalen constructie zorgt voor een solide basis en de verf van
Pure&Original geeft de prachtige karakteristieke uitstraling in kleur. Wonen is emotie en
een tafel is tenslotte iets waar je iedere dag
intensief aan leeft en het middelpunt van je
interieur vormt. Leefbaarheid en schoonheid
komen samen in de KunsTafel’. Zoal Nicole mij

voor onze kennismaking al liet weten, is de
tafel inderdaad een object dat je in het echt
moet zien en voelen. De details en structuren
laten zich moeilijk fotografisch vastleggen,
daarnaast was mijn nieuwsgierigheid geheel
gewekt door de wetenschap dat er een persoonlijk kunstwerk aan de onderzijde van het
tafelblad is verwerkt, ‘een voorliefde voor
geheimzinnige bijzonderheden’, zoals Nicole
het zelf omschrijft.
Art Laren
Van 10 tot en met 14 juni zullen er verschil-

lende KunsTafels op de kunstbeurs Art Laren te
bewonderen zijn. Sterrenkok Ron Blaauw, binnenkort zelf ook eigenaar van een KunsTafel,
zorgt hierbij voor de culinaire aankleding. ’Op
deze manier kan iedereen genieten van de
kwaliteit van het leven. Met een goed glas
wijn, een lekker hapje, aan een echte KunsTafel
op de mooie Brink in Laren: een leukere
kennismaking met de KunsTafel kun je je toch
niet wensen?’
Van & Veld
(036) 8484118
www.vanenveld.nl

de ruimte waarin de KunsTafel komt
te staan. Voor de eerste 100 reacties
ligt een inspirerende brochure klaar
met o.a.een informatie-dvd
en kleurwaaier.
Reageren via www.vanenveld.nl of
per mail naar nicole@vanenveld.nl
onder vermelding van naam, adres
en telefoonnummer.

