New wave i
sofalandskabet

Helene Vonsild er både en dygtig håndværker og en visionær designer - og begge dele ses tydeligt
i hendes ofte enkle men altid markante og personlige designs. Et godt eksempel er den nye 1+1
Design pudekollektion baseret på Helenes eget Chicago stof, der produceres af Kvadrat. Med sine
elegante snit og bølgeeffekter i changerende farver blev kollektionen en overbevisende vinder af
forårets Formland pris.

H

elene Vonsild er uddannet væver,
tekstildesigner og dekoratør, og disse
kompetencer videreudvikles konstant
i hendes firma 1+1 Design, der har specialiseret
sig i dekoration, visual merchandising, udstillinger, unika design og naturligvis tekstildesign.
Den kreative proces starter som regel ved væven,
hvor Helene eksperimenterer sig frem med alt
fra gummitråd til metalstrimler for at finde den
helt rette stil og struktur. Til Chicago stoffet har
hun fx udviklet en helt speciel teknik, hvor to

lag væves sammen, så det øverste lag danner en
bølge. Farverne på hver side af bølgen er forskellige - og afhængig af lyset og den vinkel, du
ser puden fra, vil farverne desuden changere i
smukke nuancer. Selv formen og farvesammensætningen kan ændres. Flere af pudemodellerne
er nemlig forsynet med en både funktionel og
dekorativ lynlås, der gør det muligt at koble dem
sammen på kryds og tværs.
Et så fascinerende og fleksibelt stof som Chicago
har naturligvis mange anvendelsesmuligheder,

og dem arbejder Helene da også målrettet med
af udforske. Indtil videre er det blevet til nogle
superflotte tasker og punge samt te- og kaffehætter, hvoraf sidstnævnte er skræddersyet til stempelkander.

Stof skaber ro og
harmoni i rummet
1+1 Design hjælper også butikker og kontorer
med udsmykning og farvesætning, og her mener

“Vinder af forårets
Formland pris”

Helene Vonsild, at stof har nogle ganske særlige
kvaliteter: - Når du udsmykker med vævede
baner, kan du skabe et mere roligt og harmonisk
udtryk i rummet, forklarer Helene. De bløde,
stoflige strukturer kan samtidig opveje hårdheden i det moderne byggeri, og skabe en livgivende kontrast. Derfor går jeg også meget gerne
i dialog med arkitekten på et tidligt stadie, og
”skræddersyr” løsningen til det enkelte kontor,
showroom eller butikslokale. Det er vigtigt at
finde ind til kernen og visualisere den ånd og det

budskab, virksomheden står for. Helene Vonsild begrænser sig imidlertid ikke til stof alene,
men mestrer hele paletten af moderne materialer. De innovative løsninger, der tager udgangspunkt i såvel virksomheden som arkitekturen,
har gjort hende til en særdeles eftertragtet stylist
med opgaver for en række kendte virksomheder
– men hun hjælper også gerne private boligejere
med at skabe et kreativt og personligt hjem.
Du kan læse mere om Helene Vonsilds designs på

www.1x1design.dk - eller besøge hendes butik/
showroom 1+1 Textil midt i Århus på adressen
Grønnegade 41.
Her sælges også produkter fra andre af tidens
hotteste designere, og puderne kan desuden
bestilles via webbutikken på:

www.1x1textil.dk

