
Vi lanserer kolleksjonen Loom i  
samarbeid med det velrenommerte  
designstudioet Vera & Kyte.
 
Den nye kolleksjonen Loom henter  
inspirasjon fra den innflytelsesrike  
Bauhaus skolen, som ble grunnlagt  
i Weimar i Tyskland i 1919 av arkitekt 
Walter Gropius – og som fortsatt i dag 
inspirerer designelskere verden over.

«Loom er vår hyllest til de kvinnelige Bauhaus-pionerene Gunta Stolzl og Anni Al-
bers, som var to av de første kvinnene som gikk på Bauhaus-skolen på 1920-tallet. 
Vår interesse for arbeidet deres ble vekket på en omvisning i museumsarkivene 
ved Cranbrook Art Academy ofte referert til som Bauhaus of America og en insti-
tusjon innen modernismen. Det var en virkelig inspirerende opplevelse å bla nøye 
gjennom autentiske skisser, tekstilvev og trykkprøver. Med Loom-kolleksjonen øn-
sker vi å hedre deres eksepsjonelle talent.»  – Vera & Kyte

Gunta Stolzl var den første kvinnelige læreren på Bauhaus og anses som den vik-
tigste kunstneren og nyskaperen innen vevkunsten. I en designverden dominert 
av menn, var kvinnene henvist til tradisjonell veving i egne «kvinneklasser». Anni 
Albers gikk i hennes klasse og skulle utvikle seg til en av de mest innovative tek-
stilkunstnerne i sin tid. Hun omsatte gamle vevteknikker til det moderne form-
språket som var så typisk for Bauhaus. Akkurat som Gunta Stolzl ble også hun en 
av de få kvinnene som underviste på den mannsdominerte skolen. Gunta og Anni 
revolusjonerte dette tradisjonshåndverket.

Vera & Kyte har latt seg inspirere av skisser fra Gunta Stolzl og Anni Albers, og 
skapt to dørmatter hvor den geometriske komposisjonen er en abstraksjon av 
et vevmønster og den rytmiske bevegelsen i en mekanisk vevstol, derav «loom».  
Designene leker med to fargepaletter – en frimodig blå og en varm terracotta.
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51310 Loom Bauhaus Blue 60x85 Vera&Kyte  7090040582096 

51312 Loom Bauhaus Blue 85x115 Vera&Kyte  7090040582102 

51320 Loom Bauhaus Brick 60x85 Vera&Kyte  7090040582119 

51322 Loom Bauhaus Brick 85x115 Vera&Kyte  7090040582126 

P R O D U K T I N F O R M A S J O N

Loom

VNR  NAVN OG STØRRELSE DESIGNER EAN

Design: Vera & Kyte

Farge Bauhaus Brick
Bauhaus Blue

Størrelse: S: 60x85 cm
M: 85x115 cm

Materiale: 100% resirkulert    
plast fra plastflasker,
Nitrilgummi

Pris NOK: S: 1300,-
M: 2250,-


