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Mariëlle van den Bergh (rgS6) is gefascineerd door de natuur in
al haar verschijningsvormen, Ze vertaalt haar verwondering in
uiteenlopende media en laat zich niet beperken door materiaal-
l<euze of afmeting. Ze werl(t meestal ruimtelijk, haar recente
project waarbij ze textiel en l<eramiel< combineert, vormt
daarop geen uitzondering.

e'rI

Ruimtelijk breien
Op hetTextielLab in Tilburg Iegde ze productont,,vil<-

l<elaarJan Willem Smeulders haar plan voor ruimte-
lijl<e textiellandschappen mal<en waar je later l<era-

miel< aan l<unt toevoegen. Haar vraag was voor hel
TextielLab een interessante uitdaging en haar pro]ect
werd opgenomen in hun programma.

Samen met Smeulders besloot ze om plastic draad,
vanwege de l<rimpeigenschappen, met de gebruil<e-

iijl<e garens als wol en acryl mee te breien. Marièlle

maal<te eerst testbreisels. Vervolgens ontwierp ze

een serie l<leine breisels uit dunne wol in zwart-wit-
tinten en dunne plastic draad waarbij ze zocht naar

het eflect van woll<enluchten. Het resultaat vond ze

nog niet ruimtelijl< genoeg. De experimenten mei
verschillende garendil<tes gecombineerd met monofr -

lament - een plastic draad die voor tennisracl(ets
wordt gebruil<t - waren zeer succesvol Van den

Bergh: 'Voor hetTextielLab is werl<en met o,7 mm

monofl lament vrij nieuw.'

Er is zowel op de grof- als de fjnbreimachine gebreid,

bij de laatste machine met een dunner plastic garen.

Mariëlle maal<te veel l<leurstalen met tell<ens wisse-
lende garensamenstelling - bijvoorbeeld getwijnde
draden opgebouwd uit draden van l<atoen, twee l<leu-

ren polyester en een velutogaren of een combinatie uit
wol met acryl. Doorverschillende garendil<tes tegelijl<

te breien ontstaat eveneens onderlinge l<rimp. De

Dat hier l<eihard gewerl<t wordt, is in eén oogopslag
duidelijl< alsje het ateliervan Mariëllevan den Bergh

in de internationale l<eramiel<werl<plaats Sunday-
morn ing@el<wc te Oisterwijl< bi n nen I oopt. Overal
hangen en liggen brei- en weefwerl<stul<l<en, al dan

niet gecombineerd met l<eramische elementen. Tal-

rijl<e porseleinproeven in een l<ast. Op een aparte
tafel wachten borduurwerl<en op hun fusie met por-

sel ei n

Mariëlle van den Bergh heeft het afgelopen halfiaar
hard en systematisch gewerl<t aan een nieuw pro-
ject: textiel combineren met l<eramiel<. Haar inspira-
tie put ze uit de natuur. Ze Iiet zich inspireren door het
ruige Canadese landschap en het eiland Tasmanië,
ten zuidoosten van het vaste Iand van Australië waar
de zeldzaamste l<orstmossen groeien. ln zoo6
bezocht ze Tasmaniè voor het eerst tijdens een resr-

dency. Mariélle: 'Het opende een nieuwe wereld voor
mij; il< trof er de meest wonderlijl<e korstmossen en

paddenstoelen aan. Wat een natuur!' Het eiland lonl<t

opnieuw, later dit jaar gaat ze teruq.
Om haar plannen te realiseren werl<te ze voriq jaar

vier maanden in het TextielLab in Tilburg op de afde-
Iingen breien, weven en borduren. De werl<stul<l<en

die daar tot stand l<wamen, nam ze mee naar Oister-
wijl< waar ze een residency van drie maanden doet bij

Sundaymorning@el<wc. Hier zal ze de textiele werl<-

stul<ken combineren met l<eramiel<.

sse'n gï^l
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Expositie
Werl< van Marièlle van

den Bergh is tot en met

9 September 20rB te
zien tijdens Voor de draad

ermee! in het Corcums

Museum. Lees het arti-
l<el over deze tentoon-
stelling op pagina rz. Tot

en rnet 19 augustus 2or8

is haar werl< tevens te
zien in galerie en beel-

dentuin de Hulenhof in
Zelhem.

www.gorcumsmuseum.nl

www.dehulenhof.nl

Borduren
Naar aanleiding van de l<orstmossen die ze in Tasma-

niè zag, wilde Marièlle een serie l(orstmossen machi-
naal laten borduren. Frank de Wind, technisch speci-

alist borduren en 3D-techniel<en, tel<ende digitaaleen

fragment van het l<orstmos Unodoforom austral en

borduurde het vervolgens met de machine op een

dunne foamlaag van 2 millimeter. De machinenaal-
den pril<l<en daardoortegelijl<ertijd de contouren van

de gewenste vorm uit het foam. Zoals je als l<ind met
een naaldje gaatjes ponste in papier, zo ponst de

naald die aan het borduren is, gaatjes in het foam
doordat deze ervan boven en onder doorheen gaat.

Wat overblijft zijn de grillige textiele l(orstmosvor-
men. Mariélle l<oos gemerceriseerde verloopgarens in
verschillende groen-zwarttinten.
ln de l<eramiekwerl<plaats boetseerde ze uit Limoges
porselein I<ol<ervormen bedel<t met uiteenlopende
korstmossen. Hier zullen de textiele en l<eramische

objecten één worden (zie afb. boven op de pagina

h ie rnaast).

Huwelijk tussen breien en keramiek
Textiel was haar uitgangspunt, vertelt Marièlle over
haar project.'Als l<eramiel< het uitgangspunt zou zijn
geweest, zou il< dat veel moeilijl<er hebben gevonden.

Nu l<on il< gericht naar een toevoeging zoel<en. Het is

een huwelijl< geworden tussen textiel en l<eramiel<.

Omdat de partners a priori niet heel veel van ell<aar

houden, is het eerder een gearrangeerd huwelijl<.

Maar op een gegeven moment l<wam de liefde toch.'
Marièlle is vooral enthousiast over het huwelijl< tus-
sen breien en l<eramiel<. De combinatie van beide
techniel<en gaf haarvan de drie onderzochte textiel-
soorte n de beste ru i mte l'rj l<e mog e I ij l<hed e n.

xxxxx
www.mariellevandenbergh.eu

i

i

U

:
I

F

z

.^

É,{

#
244



T
x
P

'Ik r.liL dot het resultoot
onuoorspelboor is'

meeste garensamenstellingen blel<en goed te breien.
Een proefbreisel uit een dunne plastic draad gecombi-
neerd met een dun bruin l<atoenen qaren mislul<te

echter. De draden sprongen tell<ens van de machine.

Het leverde een gatenl<aas op. Van den Bergh maai<te

hier danl<baar gebruil< van en veTWerl<te ze als mossen

op een van de gebreide landschappen.

Het breiontu.zerp met monof iament bleel< spectacu-
lair te l<rimpen zodra het van de breimachine kwam,
soms l<romp het zeifs al op de machine onder het
naaldenbed De l<rimp zorgde voorwillel<euriqe bollin-
gen in het i-rreisel. Het gaf het landschappelijke effect
dat haar voor ogen stond. 'Van de drie disciplines -

breien, weven en borduren - wist ;l< van breien aan-
vani<elijl< het minst. Dit was echt een eye-opener voor
mij. ll< ben heel blij met het resultaat', vertelt Marielle.

Bidkleed uit drie weeflagen
Een landschapstel<ening die Marièlle maal(te toen ze

in Canada een resÍdency deed, vormde de basis voor
een serie weefwerl<stul<l<en. Als vorm l<oos ze een

bidl<leed. Door de vele geloofsdiscussies in de media
vroeg ze zich af wat haar g od zou zijn. Ze zegt: 'M ijn

god is de natuur. Het werl( is een ode aan de natuur
Het werl<t refereert aan beide, het geloof en het land-
schap.' Op Sundaymorning@ekwc heeft ze objecten
van wit porselein gemaal<t, l<leine bergjes. Ze staan
op het I<leed om het landschappelijl<e te benadrul<l<en.

Door haar ervaring op de breiafdeling kon ze gerich-
ter het driedimensionale in de andere techniel<en
opzoel<en. Met weefexpert N/arjan van Oeffelt onder-
zocht ze hoe hetzelfde landschap in drie lagen boven
ell<aar geweven l<on worden 'Het bleel< technisch
extreem gecompliceerd, maar het is gelul<t. De l<et-

tingdraden zijn in drieen opgesplitst Je weeft in één

l<eer, maar in drie iagen boven eil<aar. Super ingewil<-
l<eld. Het geeft het effeci alsoíje in de diepte l<ijl<t. Als
je de eerste laag openl<nipt, l(omt twee l<eer een

nieuwe laag tevoorschijn met dezelfde voorstelling in

andere I<leuren 'Ze liet zes verschillende l<leden

weven waaronder ooi< één in twee iagen.

Linksboven: Dit breise
rret monof lament is al

aan het <rimpen terwijl
de machine nog aan het
breien is. Op de

machine is de lap nog
gestrel<i, omdat de vele

naa den de vorm vast-
houden. Zodra de drul<

weg is, (rimpt het
llreisei.

Linksmidden: Detail
van een geLlreid (leed

met schuimporselein
(foto: Maarten van

Loosb roel<).

Rechtsboven: Een

borduurmachine met
een l<orstmos borduur-
sel op foam en synthetl
sche organza.

Rechtsmidden: Deze
(orstmos bestaat uit
borduursel en porselein
(foto. Maarten van

Loos b roel<).

Onder: Studio in het
EKWC met gebreide
werl(en aan de wand en
geweven Llidl(leed op de
voorgrond (foto: Mels

Dees).
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Marièlle van den Berqh

in keramiekwerkplaats
Su ndaymorn ing@ekwc
met in haar hand een

korstmosobject uit
borduursel en porselein
(foto: Auke Hamers).


