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Altamente irregular na sua conceção e técnica,

caracterizada por uma forma 'livre' e de 

diferentes relevos (de 5, 10 e 15 milímetros na

sua superfície), Bouquet apresenta uma gradação

surpreendente de tons de bege, castanho e verde, inspirada

pela forma como as folhas são empurradas e misturadas pelo

vento em planícies vastas. Nas palavras do próprio Sam

Baron, "esta camuflagem híbrida é um hino artístico e reconfortante à natureza, semelhante a um

conjunto de folhagem". Sendo feito à mão, com grande precisão, este tapete poderia

assemelhar-se a uma mancha, um mapa ou uma paisagem vista de um avião. Faz parte da

coleção Tapetes Nodus 2014. É uma edição limitada de 10 peças tricotadas manualmente no

Nepal, usando lã, seda, entre outros materiais naturais.
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Bouquet é o mais recente tapete desenhado por Sam Baron para a Nodus. Edição limitada a 10 peças.
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Tapete Bouquet, de Sam Baron para a Nodus.
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