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”Jeg har beskæftiget mig med farvetoner og sammensmelt-
ning af farver i mange år. Men jeg har aldrig udforsket dem til 
bunds, før jeg skabte denne kollektion.”
Cristian Zuzunaga 

Den anerkendte designer Cristian Zuzunaga har skabt en 
farverig, sofistikeret og eksklusiv gardinkollektion for 
Kvadrat. Kollektionen består af tre nyskabende design, som 
alle er fremstillet af Trevira CS: Casa, Castillo og Lux.

De nye design udforsker balance og forhold mellem ele-
menter, der kan ses som hinandens modsætninger: Hvor 
Lux er kendetegnet ved sin sammensmeltning af varme og 
kolde toner og Casa ved sin blanding af mørke ”maskuline” 
farver og lyse ”feminine” nuancer, er Castillo en kombina-
tion af små og store geometriske former og, ligesom Casa, 
en blanding af accentfarver og mere dæmpede toner.

Selvom kollektionens forskellige design har hvert deres 
helt unikke look, deler de enkelte farver og nogle særlige 
kendetegn. Først og fremmest er de alle fremstillet af skin-
nende garn og indeholder en kombination af farvetoner, 
som glider over i hinanden og skaber en vifte af underspil-
lede, men dog intense nuancer. De skifter på fascinerede 
vis farve afhængigt af lyset og omgivelserne. 

Gardinerne er på flere måder også hinandens kontraster, 
hvilket er med til at fremhæve deres fællestræk, så de på 
fremragende vis supplerer hinanden. Casa byder f.eks.  
på nuancer, som fremhæves, når det kombineres med Lux. 

Da gardinerne er fremstillet af Trevira CS, er de både slid-
stærke og lette at vedligeholde. De er derfor både egnede 
til private hjem samt offentlige og kommercielle bygninger. 
Deres elegante, individuelle udtryk og praktiske anvendelig-
hed gør dem særligt velegnede til hoteller og restauranter.

Cristian Zuzunaga, som er født i Barcelona, forener på unik 
vis kunst, mode og design i sit arbejde. Hans alsidige 
portefølje spænder over tryk, tekstillustration, fotografi, 
skulpturkunst og møbeldesign. 

Cristian Zuzunagas innovative arbejde er især kendetegnet 
ved brugen af farve, hvilket delvist er en modreaktion på,  
at mange af os lever i en verden af sort, hvid og grå. Hans 
design udforsker farve som et middel til at ”skabe øget 
interaktion mellem personer og deres omgivelser, vække 
følelser og modvirke negativ tankegang”. 

Christian Zuzunaga, som er en stærk tilhænger af samar-
bejde, har forenet kræfter med førende internationale 
brands som Danskina, Kvadrat, Faberge, Moroso og Ligne 
Roset. Hans arbejde publiceres og udstilles regelmæssigt 
rundt omkring i verden.

Yderligere oplysninger fås via press@kvadrat.dk

www.kvadrat.dk
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Casa
100% Trevira CS
13 farver
Bredde: 300 cm

Det dynamiske Casa-design er kendetegnet ved bl.a. blå, 
grønne eller lyserøde farvestænk, der er blandet med dis-
krete, neutrale toner. Designet fremstår derfor ensfarvet på 
afstand, men afslører en bred vifte af stærke, men samtidig 
yndefulde farver, når iagttageren kommer tættere på. 

Casa er fremstillet i en enkel vævning af skinnede mel-
angegarn, hvilket giver tekstilet sin exceptionelle 
farvedybde. Det skaber et elegant, vilkårligt spil hen over 
gardinernes overflade, og garnet glitrer eller fremstår mat  
alt efter lyset og indretningen der, hvor det anvendes.

Cristian Zuzunaga: ”Casa udforsker detaljerne i farvenuancer 
og -sammensætninger. De neutrale basisfarver danner 
sammen med strejfene af mere klare farver en diskret, men 
samtidig fængende effekt.” 

Lux
100% Trevira CS
10 farver
Bredde: 330 cm

Lux er meget levende og forener det elegante og graciøse.  
Det ekstremt tynde og gennemskinnelige tekstil er fremstillet 
af fint, skinnende garn. Tæt på afsløres et meget fint mønster  
af striber i tre graduerede farver, der løber fra kant til kant i  
en mønstergentagelse på 90 cm, og som umærkeligt blander 
sig med hinanden.

Hver farvesammensætning i Lux består af tre farvetoner, der 
tilsammen skaber dybe, skinnende farvenuancer, som træder 
frem, alt efter hvordan lyset rammer tekstilet. Denne iøjnefal-
dende effekt er tydeligst, når tekstilet er draperet; når det 
hænger fladt foran et vindue, er det næsten gennemsigtigt. 

Cristian Zuzunaga: ”Lux gløder, når gardinet hænger foldet.  
Det har en næsten digital kvalitet.”
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Castillo
100% Trevira CS
4 farver
Bredde: 300 cm

Castillo er et studie i farveskala og elegance. Designet er 
inspireret af Cristian Zuzunagas hjemvenden til Spanien efter 
17 år i London og markerer, hvad han selv beskriver som sin 
hjemkomst til ”mit metaforiske mandala – borgen.”

Castillo afspejler denne inspirationskilde ved at ”opløse”  
det klassiske ternede mønster: Designet har en stor mønster-
gentagelse med firkanter og rektangler i forskellig størrelse 
og i neutrale farver, som overlapper og glider over i hinanden. 
Balancen mellem disse former fremhæves af et gitter af tynde 
farvestreger i en accentfarve – enten koralrød, lyserød, gul 
eller hvid. 

Det firkantede mønster i hver af de enkelte farvekompositio-
ner består af mindst fem forskellige farver, men takket være 
den sammensmeltning af nuancer og former, som opstår, 
synes der at træde mange flere toner frem i gardinet.

Ligesom Casa er også Castillo fremstillet i en enkel vævning  
i skinnende melangegarn, hvilket giver tekstilet sin exceptio-
nelle farverigdom. Garnet skaber et elegant, vilkårligt spil hen 
over tekstilets overflade og glitrer eller fremstår mat alt efter 
lyset og indretningen der, hvor det anvendes.

Cristian Zuzunaga benyttede ”det gyldne snit”, som er  
baseret på det matematiske phi, da han skabte mønsteret til 
Castillo. Denne formel blev opdaget i antikkens Grækenland 
som opskriften på, hvordan man skaber denne ideelle  
balance mellem perspektiv og skønhed inden for arkitektur 
og kunst. Formlen er anvendt i vid udstrækning siden da.

Da mønsteret følger denne formel, vokser det eksponentielt 
fra det ene hjørne af mønstergentagelsen, der hvor den er 
mindst, og tværs over hele mønstergentagelsen. 

Cristian Zuzunaga: ”Castillo arbejder med grundlæggende 
elementer, som er med til at definere livet, som vi kender det. 
Designet udforsker forholdet mellem tal og materiale.” 


