PERSBERICHT
DE NIEUWE SAMENWERKING TUSSEN
ERIC BEAUDUIN EN CHRISTA RENIERS,
EEN UNIEKE TAS,
DE « SNAPS OVER RINGS »

Te ontdekken in de twee boetieks van CHRISTA RENIERS
(Antwerpen en Brussel) en het boetiek-atelier van ERIC
BEAUDUIN, alsook online (www.ericbeauduin.be).
8 NOVEMBER 2017
De door ERIC BEAUDUIN voorgestelde samenwerking met CHRISTA
RENIERS, die resulteerde in een handtas 'door 4 handen', is
ondertussen het 4de opus waarin een gemeenschappelijke creatie
wordt uitgevoerd door een juweelontwerper en een ontwerper van
accessoires in leer.
Het gedreven zoeken naar vintage kleding en objecten is een
gezamenlijke passie van deze twee ontwerpers die beiden deel
uitmaken van het Brusselse creatieve landschap. Elk heeft een
buitengewone collectie van prachtige objecten samengesteld die
worden gebruikt om hun eigen universum mee op te bouwen. Zij
gaat voor een subtiele mix van eenvoud en durf. Hij voor
bewerkte materialen om er extra patina, details en poëzie uit
te halen.

"SNAPS OVER RINGS" is de naam van deze verfijnde, exclusieve
vrouwentas waar het vintage leer zich sierlijk krult rond twee
grote zilveren ringen en dat daarna subtiel vastgemaakt wordt
met drukknoppen.
Deze perfecte samenwerking tussen twee persoonlijke universums
mondt uit in een reeks van 4 stukken die in de twee boetieks
van CHRISTA RENIERS (Antwerpen en Brussel) en het boetiekatelier van ERIC BEAUDUIN wordt voorgesteld.
Vanaf november
kan u die ontdekken op zijn online boetiek, vanaf middennovember in avant-première naar aanleiding van de Press Days
van het persbureau CaracasCOM.
De handtassen worden verder enkel op bestelling gemaakt tot
aan het einde van het jaar en later. Zo hoopt men een publiek
aan te trekken dat trots is om Belgische creatie te
ondersteunen en nieuwsgierig is naar zeldzame gelegenheden
zoals deze om een uniek maar ook functioneel stuk te verwerven
dat tevens een toekomstig collectie object wordt.
DE RADICALE ELEGANTIE VAN ÉRIC BEAUDUIN
Eric Beauduin is een Belgische ontwerper die zweert bij unieke
stukken die met de hand zijn vervaardigd. Hij bewerkt leer en
maakt tassen waarvoor hij recyclagemateriaal combineert met
nieuw leer. Zijn creaties zijn gericht op een cliënteel dat
let op de ecologische voetafdruk. Hij werkt op bestelling of
naar inspiratie.
Het boetiek-atelier van Eric Beauduin ligt in Brussel, in de
Louizabuurt in Elsene. Het is ondergebracht in een fraai
herenhuis met een Art Nouveau façade. Dit boetiek-atelier is 3
dagen per week toegankelijk voor het publiek (op donderdag,
vrijdag en zaterdag van 12u tot 18u).
In een sober en licht universum ontdek je er de nieuwste
tassen van deze artiest met vele gezichten. Ze hebben allerlei
soorten afmetingen en kunnen op diverse manieren gebruikt
worden en zijn voorzien van schouderriemen in klein formaat.
Het atelier stelt ook andere unieke stukken voor, zoals
interieur accessoires in leer, in een aparte stijl (kussens,
kleine zetels), maar steeds perfect elegant.
Het palet is sober, het aantal kunstgrepen opzettelijk beperkt
en de zorg voor detail getuigt van een extreme nauwkeurigheid.
Resoluut radicaal maar altijd in stijl en verfijnd. Elk
herzien stuk leer heeft haar eigen verhaal. Door zijn blik als
ontwerper maakt Eric Beauduin van elke tas een uitnodiging tot
avontuur.

CHRISTA RENIERS: NOBELE MATERIALEN EN ZIN VOOR ESSENTIE
Elk juweel van Christa Reniers is een heuse sculptuur die je
kan dragen. De juwelen gaan allemaal door de handen van
Christa die de vormen en volumes bewerkt door de was te
modelleren,
zonder
voorafgaande
tekening
of
schets,
geïnspireerd door haar idee. Ze wordt gedreven door het
verlangen om een nieuw juweel te ontwerpen dat zich niet in
woorden laat vatten. Elk model is een werk van lange adem dat
weinig aan het toeval overlaat. Het wordt aangepast, bewerkt
en uitgepuurd tot het aansluit bij het basisidee van de
ontwerpster.
De juwelen, 100% made in Belgium, worden steeds in de eigen
ateliers van Christa Reniers gemaakt door ervaren vaklui. Het
traditionele savoir-faire van de juwelier-vakman sluit perfect
aan bij de hoge en originele eisen van de ontwerpster.
Bovendien worden uitsluitend nobele materialen gebruikt (925
sterling silver of 18k goud, natuurlijke kostbare of semikostbare stenen). Christa Reniers is autodidact en benadert
haar creaties met de ziel van een beeldhouwster. Het resultaat
zijn exclusieve creaties die tijdloos modieus zijn en steeds
haar niet te evenaren signatuur dragen: eenvoudige en
expressieve juwelen.
PRAKTISCHE INFO
PRIJS
580 €
PREVIEWS
8/11 : Antwerpen & Brussel
16/11 : Brussel
ERIC BEAUDUIN
ONLINE BOETIEK:
www.ericbeauduin.be
ADRES:
Charleroisesteenweg 229
1060 Brussel
OPENINGSUREN:
Donderdag, vrijdag en zaterdag 12:00 tot 18:00
CONTACT:
contact@ericbeauduin.be

+32(0)2 534 72 10

CHRISTA RENIERS
ONLINE BOETIEK:
www.christareniers.com
ADRES:
ANTWERPEN
Nationalestraat 19
2000 Antwerpen
BRUSSEL
Lebeaustraat 61
1000 Brussel
OPENINGSUREN:
Van dinsdag tot zaterdag - 12:00 tot 18:00
Elke eerste zondag van de maand - 13:00 tot 17:00
CONTACT:
info@christareniers.com
Antwerpen : +32 (0)3 232 41 29
Brussel : +32 (0) 2 514 91 54
PERS CONTACT
CaracasCOM PR - info@caracascom.com - 32 495 22 07 92

