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‘‚

Binnenkijken bij textielontwerpster
Maya Devos (33) en muzikant Jakob Ampe (33)

Een deel van mijn jeugd
woonde ik met mijn ouders
in Bolivia, dicht bij de natuur.
Later verhuisden we naar SintMartens-Leerne. De stad was
mij vrij onbekend, tot ik ging
studeren in Gent. Toen Jakob en
ik twee jaar geleden een huis
zochten, hebben we getwijfeld
tussen stad en platteland. We
hebben op het punt gestaan om
naar een dorp over de taalgrens
te verhuizen maar het werd
toch Sint-Amandsberg. Het
comfort van een nabijgelegen
stadscentrum en het uitzicht
op een park dat aan onze tuin
grenst, gaven de doorslag

De keuken is deels authentiek; het aanrecht en de
koelkast zijn vernieuwd. Op termijn willen Maya en
Jakob een aanbouw met een ruime plaats om te
koken. Een American kitchen is Maya’s droom.

‘

Kleuren zijn mijn passie
omdat ze de lijm vormen
tussen mezelf, mijn spullen
en het huis waarin ik woon.
Ze zijn heel verbindend, ik
zou me nooit thuis kunnen
voelen in een ruimte
waarvan de kleuren me
niet bevallen. We hebben
meer dan twee maanden
bijna niets anders gedaan
dan geschilderd.
Kleuren moeten voor mij
een zekere gloed hebben.
Toen we verhuisden, had
elke plek een nieuwe,
warme tint gekregen

‚

Maya verzamelt al meer dan tien jaar oud
porselein van o.m. Royal Boch.

WARME
KLEUREN

ALS BINDMIDDEL
Maya en Jakobs rijhuis uit de jaren 50 was bij
aankoop weinig charmant. Daar valt nu niets
meer van te merken. Door handig gebruik
te maken van warme kleuren, meubels uit
vervlogen tijden, stijlvol behang en frivole
decoratie creëerden ze een knusse thuis. Nu
lijkt het alsof het hier nooit anders is geweest.
[ Tekst: Katrien Depoorter
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‘‚
Ik geef tekenles aan kinderen en
textielontwerp aan volwassenen.
Mijn droom is om ooit de vele
stofontwerpen die ik maak in mijn
atelier te kunnen verkopen aan
designers. Dries Van Noten is mijn held
vanwege zijn kleurcombinaties en zijn
fantastische gebruik van speciale stoffen.
Inspiratie haal ik uit de natuur: zelfs een
microscopisch beeld van een cel of de
vleugel van een vlinder kan me op ideeën
brengen. Mijn werk is gelaagd,
ik houd ervan verschillende materialen
aan elkaar te stikken en erop te borduren
tot er een nieuw geheel ontstaat.

Enkele ruimtes kregen vrolijk behang. Maya heeft
een boon voor de patronen van Marimekko.

De meeste meubels dateren van jaren
geleden, maar voor het bed maakten
Maya en Jakob een uitzondering.
Dat moest van topkwaliteit zijn, dus
kozen ze voor Auping.

u Maya geeft samen met een vriendin
kleuradvies voor je interieur en je garderobe.
Contact opnemen kan via mayadevos@hotmail.com
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