SYLVI SCHI LLER

DESIGN BY NATURE
“Mijn gedachten liften mee
op de magie van de natuur.
Op mijn gemak en zonder
tijdslimiet bekijk ik al die
vormen en kleuren, schaduwen
en lichtveranderingen
waardoor alles er telkens heel
anders uitziet. De mooiste
vormgever is en blijft de
natuur, onafhankelijk van het
jaargetijde. Soms bontgekleurd
en stralend, soms ruw en hard.
Een onuitputtelijke bron van
inspiratie voor mijn werk”.
“My thoughts dwell on the magic of nature. At
ease and without time limits I’m contemplating
the forms, colors, shadows and changes in light
that make things look different every time you
watch. The best designer is and always will
be nature, regardless of the season. Sometimes
bright and colorful, sometimes rough and hard.
An inexhaustible source of inspiration for my
work”.
In spring 2015, young German artist Sylvi
Schiller started her experiments with wood
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n het voorjaar van 2015 begint de jonge Duitse
kunstenares Sylvi Schiller te experimenteren
met flinterdun fineerhout: kingswood,
notenhout, amarant. In haar handen krijgt het
allerlei vormen met bijzondere lampen als resultaat.
De kwetsbaarheid van het materiaal staat in mooi
contrast met de uitgesproken houtnerven die het
hout tekenen en prachtig tot uitdrukking komen
met het licht dat er doorheen schijnt.
‘Lentelicht’ (zie bovenstaande foto’s) is de tweede
lamp uit de initiële serie van 4, geleverd met
afstandsbediening voor het afstellen van de LED
lamp. ‘Lentelicht’ (prijs: € 2.700,-) en de andere
lampen uit deze serie zijn aan te schaffen via de
website: www.derkleineholznagel.nl. De lampen
worden ook in opdracht gemaakt.
Der kleine Holznagel
Der kleine Holznagel is de merknaam waaronder
de kunst- en gebruiksvoorwerpen van Sylvi Schiller
op de markt worden gebracht.

veneers: kingswood, walnut, amaranth. In her
hands they are turned into a variety of forms,
resulting in exclusive lamps. The fragility of the
material is in beautiful contrast with the strong
woodgrains that give the design its character,
even more so when the light shines through.
‘Lentelicht’ (Spring light, see pictures) is the
second lamp in a series of 4 that were initially
made. It comes with a remote control to adjust
the strength of the LED lamp. ‘Lentelicht’
(price: € 2.700,-) and the other lamps of this

Zij maakt haar creaties van natuurlijke materialen
als hout, steen, staal en gerecyclede objecten.
Traditie en duurzaamheid zijn belangrijke
uitgangspunten voor het vervaardigen van deze
‘Art-eco’. Sylvi werkt ook in opdracht.

series can be obtained via the website: www.
derkleineholznagel.nl. The lamps can also be made
to commission.
Der kleine Holznagel
Der kleine Holznagel is the label under which
the creations of Sylvi Schiller are brought to
market. She makes art from natural materials
such as wood, stone, steel and recycled objects.
Tradition and sustainability are important
cornerstones of this ‘Art-eco’. Sylvi also does
commissioned work.
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