PERSBERICHT
Beverwijk, november 2020 – BLOK by Carina presenteert Black Veneer
Ontwerpster Carina Riezebos verraste de interieurbranche eerder al met haar presentatie ‘Sugar &
Spice’ in Milaan alsmede met haar collectie ‘OBSCURE’, die zij recentelijk in samenwerking met BLOK
Plaatmateriaal ontwikkelde en middels een prachtige videofilm lanceerde. Vanuit haar moderne
vertaling van het beroemde ‘clair obscur’ en zowel het Italiaanse- als het Hollandse meesterschap,
volgt nu ‘Black Veneer’.
Rijkdom aan mogelijkheden
Het OBSCURE interieur oogt als een uitvergroting van een schilderij van Rembrandt of Caravaggio
door de welbekende clair-obscurtechniek. De contrasten tussen licht en donker zijn in dit interieur zó
sterk, dat er een dramatisch effect wordt bereikt. Om het OBSCURE interieur verder aan te kleden,
zijn diverse fineersoorten gebruikt, zoals het zacht ogende Yaya en het meer uitgesproken
Eucalyptus. De strakke, architectonische herhaling en de flinterdunne groeven in het Shinnoki
walnootfineer zorgen voor een spannende schaduwwerking. Met deze oogverblindende creatie laat
Riezebos de enorme rijkdom aan mogelijkheden en diversiteit zien van de decoratieve- en
constructieve materialen van BLOK Plaatmateriaal.
Een drieluik van verf, fineer en HPL
Als een ware meesterschilder cureerde Riezebos allereerst op zorgvuldige wijze de diverse
houtsoorten, uit het prachtige ‘veneer house’ van Decospan. Verschillende voegtechnieken, zoals
boek en kwartiers worden gekozen. Om elke houtsoort optimaal uit te laten komen, selecteerde zij
voor deze Black Veneer collectie een aantal passende kleuren verf, waaronder een hoofdkleur en een
steunkleur. Dit proces resulteerde uiteindelijk in de Black Veneer collectie; een drieluik van verf,
fineer en te combineren HPL waarbij de combinatie van materialen en texturen alle zintuigen
prikkelt.
Esthetisch spel van absorptie en reflectie
Iedere leefruimte heeft zijn eigen akoestische waarden. De akoestiek van zo’n ruimte is onder andere
afhankelijk van absorptie en reflectie van geluid door wanden of attributen. Absorberen gebeurt
door een ruwe en een zachte wandafwerking terwijl reflectie plaatsvindt door het toepassen van
gladde en harde afwerkingen.
In de akoestische versie van de OBSCURE collectie vindt dit functionele proces op een esthetisch
verantwoorde wijze plaats. Aan de voorzijde van de fineerpanelen zijn namelijk decoratieve groeven
aangebracht omwille van de absorptie, en aan de achterzijde zowel perforaties als isolerende vilten
doeken teneinde de weerkaatsing te dempen. De nieuwe Black Veneer collectie sluit naadloos op de
akoestische mogelijkheden aan.
Over Carina

Ontwerpster Carina Riezebos vervaardigt onder haar eigen label ‘Carina’ objecten van glas en kristal
die zich bevinden op het snijvlak van ‘art and applience’. Daarnaast werkt zij in opdracht van andere
ontwerpers en bedrijven. Zo was zij Creative Director van House of Hermeta Holland waarvoor zij een
collectie exclusieve designhaken van aluminium en glas heeft ontworpen. Momenteel is Riezebos Art
Director bij BLOK Plaatmateriaal Beverwijk onder het label Blok by Carina. De natuur met al haar
schoonheid is voor Carina een drive om, als een ware meester, met minimale middelen maximale
resultaten te produceren.
Over BLOK Plaatmateriaal
BLOK Plaatmateriaal, opgericht in 1981, is gespecialiseerd in het leveren en verwerken van decoratief
en constructief plaatmateriaal zoals MDF, multiplex, spaanplaat en HPL van diverse A-merken
waaronder Abet Laminati, Unilin en Formica én fineer van Decospan. BLOK Plaatmateriaal is in bezit
van een modern machinepark waardoor zij gespecialiseerde bewerkingen kunnen uitvoeren, zoals
het plakken en persen van fineer en HPL, zagen, kanten aanlijmen, boren en cnc-frezen. Hoge
kwaliteit zonder poespas, met de vaste hand van de ware vakman.
Prijzen op aanvraag via BLOK Plaatmateriaal.
www.carinariezebos.com
www.blokplaatmateriaal.nl
www.blokbycarina.nl
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