SYLVI SCHILLER
DESIGN BY NATURE

De jonge kunstenares Sylvi Schiller
uit het Duitse Dresden haalt haar
inspiratie en veel van het door haar
gebruikte materiaal rechtstreeks uit de
natuur. Sylvi: “De natuur verandert
onophoudelijk. Vormen, kleuren,
veranderingen van licht, niets blijft
hetzelfde. Voor mij blijft de natuur de
mooiste vormgever. Soms bontgekleurd
en stralend, soms ruw en hard. Een
onuitputtelijke bron van inspiratie voor
mijn werk”.
Sylvi maakt haar creaties van hout, steen,
metaal en gerecyclede objecten. Traditie en
duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten
bij het vervaardigen van deze ‘Art-eco’, die
ook in opdracht wordt gemaakt. Sylvi’s werk
is – net als haar persoon – moeilijk onder
één noemer te vatten. Zo maakt zij de serie
exclusieve zeilbootjes uit drijfhout, met zeilen
uit handgeschept papier. Grillige Amerikaanse
wijnranken laat ze contrasteren met koel staal
en massieve blokken zandsteen. Flinterdun
fineerhout verandert in haar handen in strakke
designlampen en in recent werk zoekt ze de
grenzen op bij het combineren van allerlei
metalen als aluminium, messing en vlammend
koper.

Voor diverse opdrachtgevers creëerde Sylvi
prachtige objecten. Hun oude boeken,
exclusieve flessen, stukken hout en steen
met een bijzondere emotionele waarde, zette
zij voor hen om in blijvende en tastbare
herinneringen.
Sylvi Schiller staat garant voor eigenzinnigheid
en authenticiteit. Dus bent u op zoek naar
bijzondere objecten om dat extra cachet te
geven aan uw woning of bedrijfsruimte, bezoek
dan vooral onze website: sylvischiller.com.
Heeft u eigen materiaal dat u graag in
opdracht aan Sylvi wilt uitbesteden, neemt
u dan rechtstreeks contact met ons op, op
telefoonnummer: 06 21 884 675.

Young artist Sylvi Schiller from
Dresden, Germany, gets her inspiration
and most of the material she needs,
directly from nature. Syli: “Nature
changes constantly. Forms, colors,
shadows and changing light, nothing
ever stays the same. For me, nature will
always be the best designer. Sometimes
bright and colorful, sometimes rough
and harsh. An inexhaustible source of
inspiration for my work.”

Photographs
Uve Jannaschi

Sylvi makes her creations from wood, stone,
metal and recycled objects. Tradition and
sustainability are important cornerstones of
this ‘Art-eco’. Sylvi’s work, like her personality,
is hard to define in just one or two words.
She created the exclusive series of sailboats
with driftwood and sails of handmade paper.
She puts objects with curly American vines
in beautiful contrast with solid steel and
sandstone. Fragile wood veneer changes into
modern designer lamps and in recent work
Sylvi started experimenting with all kinds of
metal like aluminum, brass and copper.
For various clients, Sylvi created unique pieces
of art. Their old books, exclusive bottles, pieces
of wood and stone with a special meaning,
she turned them into tangible and lasting
memories.
Sylvi Schiller’s work is honest, authentic
and extraordinary. So if are you looking for
something different to give that special touch
to your home or office, do visit our website:
sylvischiller.com. Do you have material that
you would like Sylvi to work with? Do give us
a call and she will transform your vision into a
piece of living art! (phone: +31 6 21 884 675)

23

