
 Maak kennis met Folies, de 

nieuwste bijzondere collectie van 

Khrôma by Masureel… 

 Met Folies gaat Masureel terug 

naar de jaren twintig, toen het 

samenspel tussen kunst en in-

dustrie haar hoogtepunt bereikte. 

Het is geen toeval dat Masureel 

teruggrijpt naar deze boeiende 

periode uit de geschiedenis. Als 

geen ander  geloof t  Ma sureel 

immers in de vruchtbare samen-

werking tussen het artistieke en 

het technologische.

 Zo wordt onder meer de his-

torische pochoir-techniek die 

ontwerpen veel meer diepte en 

vitaliteit gaf en voor contrastvolle 

designs zorgde, aan de hand van 

de vernieuwende technologie van 

Masureel nieuw leven in geblazen.

HERBELEEF DE DOLLE JAREN 

TWINTIG EN TREED BINNEN 

IN DE MAGISCHE SFEER VAN 

DE FOLIES BERGÈRE. 

 Kruip in de huid van Josephine 

Baker en voel de levenslust en het 

vernuft van de art deco. Laat je ver-

leiden door strakke geometrische 

patronen of uitbundige bloemen-

motieven. 
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BELEEF DE SFEER VAN DE JAREN TWINTIG MET FOLIES, 

DE NIEUWSTE BIJZONDERE COLLECTIE VAN KHROMA BY MASUREEL

 Voor de samenstelling van haar 

collectie ging Khrôma heel secuur 

tewerk. Zo kocht de Masureel-

kunstcollectie enkele originele 

werken van Parijse studio’s uit de 

jaren twintig en dertig aan om de 

nieuwe lijn mee vorm te geven. 

 Bovendien werd ook het werk 

van toonaangevende kunstenaars 

uit die tijd, zoals dat van de Poolse 

art-decoschilderes Tamara de Lem-

picka, uitvoerig bestudeerd om zich 

maximaal te kunnen inleven in de 

tijd van toen.

LES ANNÉES FOLLES

Josephine Baker. La Revue des Folies Bergère. La Folie du Jour  

Quatrième Album – 1926-1927 – Marie Evans Picture Library

Unique 1920s wallcovering design  –  Masureel Archive



 Het resultaat is een bijzondere 

Khrôma-collectie die barst van 

de ‘ joie de vivre’. Met strakke 

geometrische prints of wandbe-

kleding waar bloemen en planten 

centraal staan.

 Voor de eerste keer brengt 

Khrôma trouwens ook een totaal-

concept. 

 Interieurliefhebbers worden 

met deze collectie niet alleen 

geïnspireerd met een uitdagende 

lijn wallpaper. Ook de bijpassende 

stoffen en verven moeten je in 

een totaalsfeer brengen.

 Ook de kleurenpaletten en 

interieurs uit die tijd werden 

onderworpen aan grondig weten-

schappelijk onderzoek. Het heeft 

er onder meer toe geleid dat de 

nieuwste Khrôma-collectie en-

kel verkrijgbaar is op iets bredere 

rol len dan we heden ten dage 

gewoon zijn, maar die heel gang-

baar waren in de interieurs van 

de jaren twintig en dertig. 
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 Een mooi voorbeeld zijn de 

interieurs van de gerenoveerde 

Brusselse Villa Empain die mede 

met wandbekleding van Masureel 

opnieuw tot leven werden gewekt.

LES ANNÉES FOLLES

“Vaak wordt wallcovering pas gezien als het laatste element in de 

inrichtings-cyclus. Wij zijn er echter van overtuigd dat wandbekle-

ding, samen met verven en stoffen, een bepalende factor zijn bij het 

creëren van een bepaalde sfeer. Daarom zetten we dit totaalconcept 

in de markt. Zie het als het behangpapier dat zijn plek opeist binnen 

het boeiende proces van de interieurinrichting.” — Guy Masureel 

MET FOLIES HOUDT KHRÔMA MEER DAN OOIT EEN PLEIDOOI 

VOOR DE HERWAARDERING VAN HET GEGEVEN BEHANGPAPIER.
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LES ANNÉES FOLLES

Folies is een Khrôma-collectie by 

Masureel. Masureel is een toon-

aangevende Belgische ontwerper 

en fabrikant van behangpapier. 

Vanuit haar site in het West-

Vlaamse Hulste produceert, ver-

deelt en exporteert de familie al 

jaren vernieuwende en stijlvolle 

wandbekleding met een hart voor 

kunst.

w w w.ma sureel . com
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LES ANNÉES FOLLES
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Folies is een Khrôma-collectie by 

Masureel. Masureel is een toon-

aangevende Belgische ontwerper 

en fabrikant van behangpapier. 

Vanuit haar site in het West-

Vlaamse Hulste produceert, ver-

deelt en exporteert de familie al 

jaren vernieuwende en stijlvolle 

wandbekleding met een hart voor 

kunst.

w w w.ma sureel . com
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