Greenhouse, Stockholm Möbelmässa 8-12 februari 2011

Maria Sandberg Textiles
Mattor, Textilier & Produktion

Maria Sandberg är Textildesignern som efter sina studier på Textilhögskolan flyttade till landsbygden i Indien för att arbeta som mattdesigner direkt i produktion mot kunder som Habitat
och Tokyo Interior.
Maria har sedan dess ett genuint intresse för mattor och Indien, men även för ekologi. Under sin Masterutbildning i Design vid HDK arbetade hon med textila naturmaterial som kan reducera kemikalier i
både odling och inomhusmiljö, såsom hampa och nässlor. Hon har även studerat Humanekologi för att
fördjupa och bredda sin kunskap i hållbar utveckling och global konsumtion.
Just nu arbetar Maria med sina indiska kontakter och hon vill arbeta på sitt eget sätt – småskalig produktion och ekologi är nyckelorden. Hennes nystartade företag Maria Sandberg Textiles arbetar med handknutna och handvävda mattor av svenskt och indiskt hantverk med ekologiska och kvalitativa naturmaterial för unika produkter. Under hösten 2010 har Maria arbetat fram nya spännande handknutna mattor
i Indien som hon nu visar i sin egen monter i Greenhouse och på utställningen UNG 8.

För att se de nya handknutna mattorna i Greenhouse, Stockholm Furniture Fair 2011
- Se nästa sida!
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presenterar i monter V01:20:

Profetia anno 2011
En handknuten matta med bioteknisk magi!

Profetia anno 2011 är Marias fantasi av hur naturen kan komma att se ut i framtiden med bioteknologi.
Forskaren Craig Venter har nu lyckats skapa artificiellt liv, hur kommer vi hantera detta i framtiden? I
mattan ser man Marias egen profetia med sitt lekfulla, lite naiva bildspråk och sagoberättande. Färgställning: indigo/blå. Material: 100 % ull eller ull/äkta siden.

Välkommen!

www.mariasandberg.com
maria@mariasandberg.com

Nässel&hampa Mattkollektion

Maria kommer att visa mattan Mikrotopia, en handknuten matta i ull- och nässelgarn. Kollektionen
hinner möjligtvis få två nya tillskott. Dels Butterfly Effect som är handknuten med ull- och ekologiskt
hampagarn och dels Nettle Remediation som är handknuten med ull- och nässelgarn.

UNG 8 och Utopia anno 2010!

Maria Sandberg deltar också på den jurybedömda UNG8-utställningen i Greenhouse med sin handknutna matta Utopia anno 2010 - en utopi om framtida hållbar textildesign där natur, högteknologi,
djur, robotar och människor lever i symbios! Invigning i Greenhouse den 8/2 kl 15.00.

Välkommen!

