
 

26 METER LANG WANDKLEED VOOR HET 

EUROPAGEBOUW IN BRUSSEL 

 

 

Vandaag werd het 26 meter lange wandkleed genaamd Archipelago van kunstenaar en 

designer Kustaa Saksi onthuld in het Europagebouw in Brussel, ter ere van het derde 

presidentschap van Finland in de Europese Unie. Het kunstwerk is ontwikkeld en gemaakt in 

het TextielLab: de professionele werkplaats voor experiment en innovatie in het 

TextielMuseum in Tilburg. Het wandkleed is tot eind december 2019 te zien in het Europa 

Forum.  
 



 

 

Over Archipelago 

Saksi ontwikkelde Archipelago in opdracht van de Finse regering. Het wandkleed is 
opgebouwd uit 18 afzonderlijk geweven delen, die aan elkaar bevestigd zijn om te 
komen tot een wandkleed van 2 bij 26 meter. Het kunstwerk toont een geabstraheerde 
versie van de Finse kust met haar flora en fauna. De vormen referen aan de Finse 
natuur en het landschap: van microscopische details van bladeren en ritmische 
structuren die doen denken aan water, tot decoraties geïnspireerd op bloemen. Door 
het gebruik van technische garens kon Saksi een 3D reliëf in zijn kunstwerk toepassen; 
iets wat niet gebruikelijk is bij wandkleden. 

 

 

Over Kustaa Saksi 

De in Amsterdam gevestigde Kustaa Saksi (1975) werd geboren in Finland en 
studeerde grafisch ontwerp aan het Finse Institute of Design. Grafische storytelling 
staat centraal in zijn textielkunst en installaties. De kunstenaar maakt 
fantasiewerelden bestaande uit speelse en paradoxale vormen, waardoor hij 
psychedelische sferen oproept. Zijn werk is opgenomen in collecties wereldwijd en 
werd eerder getoond in onder andere het Cooper Hewitt Museum in New York, het 
Victoria & Albert Museum in Londen en het TextielMuseum in Tilburg. Daarnaast werkte 
Saksi in opdracht van onder andere Nike, Issey Miyaki en Marimekko.  
- www.kustaasaksi.com 

 

https://www.kustaasaksi.com/


 

TextielLab: unieke plek voor onderzoek en innovatie 

Het TextielLab, het kloppend hart van het TextielMuseum is een uniek kennis- en expertisecentrum 

dat het midden houdt tussen een gespecialiseerde werkplaats voor het vervaardigen van unieke 

stoffen en een open atelier waarin innovatie centraal staat. Nationale en internationale ontwerpers, 

kunstenaars en veelbelovende studenten worden begeleid door productontwikkelaars en technische 

deskundigen. Zo ontdekken zij de eindeloze mogelijkheden op het gebied van garens, 

computergestuurde technieken en ambachten. Eerder werkten onder anderen de broers Bouroullec, 

Hella Jongerius, Rafaël Rozendaal en Pauline van Dongen in het TextielLab. 

Saksi en het TextielLab 

Saksi werkte de afgelopen zeven jaar diverse keren in het TextielLab in Tilburg, waar onder andere 

de werken Herbarium of Dreams, Arachne’s Web en nu ook Archipelago ontstonden. Tevens werd zijn 

werk vertoond tijdens de tentoonstelling ‘Highlights TextielLab‘ in het TextielMuseum. Het TextielLab 
biedt als experimenteerplek de mogelijkheid om tijdens het productieproces, letterlijk ‘staande aan 
de weefmachine’, continue aanpassingen te doen om zo tot het gewenste eindresultaat te komen. 
Saksi over deze manier van werken: “Het is voor mij een soort action painting met schering en 
inslag. Een ‘trial and error’-proces, maar dan met gekleurde garens in plaats van met verf”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie voor redactie (niet voor publicatie) 

Neem voor interviewverzoeken en aanvullende vragen contact op met Team Marketing & 

Communicatie. 

TextielMuseum, Postbus 4265, 5004 JG TILBURG +31 (0)13 5494 

500 communicatie@textielmuseum.nl 

Bezoek voor meer informatie over het TextielMuseum www.textielmuseum.nl 
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