PERSBERICHT
COLLECTIE HERFST-WINTER 2019/2020
In lijn met deze tijd gaat de ontwerpster Delphine Quirin voor artisanaal handwerk voor haar herfst-winter
collectie 2019/2020 die ze heeft gemaakt in haar studio in de rue Pierreuse in Luik.
Voor deze collectie zie je de gebruikelijke sombere herfsttinten zoals oker, blauw en groen die zich aan alle stijlen
kunnen aanpassen. Nieuw zijn echter de fluo elementen zoals geel en roze die een sprankeling geven aan deze
koude winterdagen. Er is ook zwart en wit met het « pied-de-poule » motief dat dit seizoen zeer in de mode is.
Wol wordt voornamelijk gebruikt voor accessoires. Ofwel met stukken in één kleur, ofwel met stukken met
vlekjes die zorgen voor een fantasie toets. Maar er is ook zijde om haar sjaals wat te versieren en hen een meer
kostbare stijl te geven. Het gebruikte materiaal werd in Europa geproduceerd met respect voor het milieu.
Delphine Quirin maakt alles in beperkte oplage om zo een lokale savoir faire te stimuleren.
Delphine maakt voornamelijk mutsen, kappen, sjaals en strikken. Ze brengt eveneens een eerbetoon aan twee
grote klassiekers: hoofddeksels in de vorm van een klok en bob. De ontwerpster laat haar verbeelding de vrije
loop met pulls en ander breiwerk.
Al haar stukken hebben een unieke en authentieke identiteit. Door de artisanale vervaardiging van haar stukken,
kan Delphine Quirin al haar modellen aanpassen in functie van de vraag en de persoonlijkheid van haar klanten.
Om haar cliënteel beter te bedienen, werkt de ontwerpster momenteel aan haar website die een facelift krijgt.
Vanaf september opent ze eveneens van 11u tot 17u haar studio voor de geïnteresseerden.
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