
Belgisch modelabel Bernadette brengt gevierde 
bloemenprints samen in stijlvolle home collectie
Van deze interieurlijn gaat ieder modehart sneller kloppen.

Altijd al de jurk van je dromen verwerkt willen hebben in je interieur? Het gevierde Belgische 
modelabel Bernadette maakt al je interieurdromen waar met hun gloednieuwe home 
collectie. Het wereldwijd gevierde label dat bekend staat om haar bijzondere bloemenjurken, 
transformeerde hun kenmerkende stijl tot een interieurlijn waar ieder modehart sneller van 
gaat kloppen. Mét bloemenprint uiteraard. Vogue spreekt het moeder-dochter duo achter 
het merk over de lancering van hun collectie, die varieert van handgemaakt keramiek servies 
en tafellinnen tot stijlvolle zijden nachtkleding.

Lente en quarantaine als inspiratiebron
Samen met haar moeder Bernadette de Geyter runt Charlotte de Geyter het Antwerpse 
modelabel Bernadette. Beroemd om hun ultravrouwelijke jurken met handgetekende 
bloemenprints, besloot het duo hun gevierde esthetiek binnen de mode een verlengstuk te 
bieden middels een keramieken serviescollectie. ‘De quarantaine in mei was het eerste 
moment sinds de lancering van ons merk dat we opeens extra tijd hadden,’ vertelt Charlotte. 
‘De realisatie dat de wereld even stil kon staan door iets wat niet in onze eigen handen lag was 
angstaanjagend, maar het was op een bepaalde manier ook kalmerend. Het zorgde ervoor dat 
we de dagelijkse dingen meer apprecieerden, zoals tijd spenderen thuis, koken en het huis 
opnieuw inrichten. Zo ontstond het idee een collectie van keramiek servies te lanceren.’
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Het feit dat de quarantaine-periode plaatsvond in de lente zorgde voor een extra 
inspiratiebron, vertelt Bernadette: ‘De quarantaine startte op hetzelfde moment als de lente, 
wat het meest inspirerende seizoen is voor ons. Het was ontspannend voor mij om de tafel 
mooi te dekken met unieke keramieken stukken, combinaties te maken met verschillende 
kleuren en tinten en te spelen met de gekleurde bloemen uit mijn tuin.’

Van keramiek tot zijden pyjama’s
Het resultaat is een servies-set van keramiek, samen met tafellinnen en zijden pyjama’s 
om de dagen thuis zo comfortabel mogelijk en omringd door kleur en stijl door te brengen. 
‘Deze collectie vat één wereld en gedachtegang. We zijn voorbereid op het spenderen van 
meer tijd thuis in zijden pyjama’s, drinkende uit onze eigen keramieken kopjes.’ Naast 
handgemaakte keramiek bestaat de collectie ook uit kleding in de vorm van twee contrasten; 
zijden pyjama’s en feestjurken. ‘Het idee is dat we hopelijk snel weer kunnen genieten van 
grote feesten en deze tijd snel achter ons kunnen laten.’
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De servies-set werd handgemaakt in samenwerking met de Zuid-Afrikaanse kunstenaar 
Mervyn Gers, die gespecialiseerd is het maken van zijn eigen kleuren glazuur. ‘Het 
handgemaakte aspect is voor ons heel belangrijk,’ vertelt Charlotte. ‘Dit vult de stijl van onze 
handgeschilderde prints perfect aan. Als je de borden stapelt, zie je dat geen enkel ontwerp 
hetzelfde is. Ieder stuk is uniek.’

De servies-set bestaat uit twee kleurcombinaties; een van wit en crème-tinten en een uit 
rood en roze. Charlotte: ‘Deze prints komen uit onze allereerste collectie en blijven onze 
lievelingsprints omdat je de handgeschilderde, nonchalante lijnen goed terugziet.’ Bernadette 
vertelt hoe je de verschillende stijlen het best tot uiting laat komen: ‘De witte set is perfect is 
voor een geklede zondagse brunch, en de roze meer voor een gezellig diner en perfect voor 
een kleurrijke pasta op het bord.’
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Hoopvolle tijd
In een tijd waarin we allemaal meer tijd dan ooit thuis doorbrengen, is de collectie bedoeld 
om jezelf thuis te verwennen in een bizarre periode als deze: ‘We willen een hoopvolle en 
optimistische boodschap brengen door onze prints en kleuren. Het leven is zwaar genoeg op 
dit moment, dus waarom zou jezelf niet verwennen.’ Dat beaamt ook Bernadette, die stelt dat 
deze collectie tevens de simpele dingen van het leven viert: ‘Ik hoop dat deze collectie mensen 
iets geeft om naar uit te kijken, of het nu een dag gespendeerd thuis is in een zijden pyjama 
of om het leven te vieren wanneer we weer mogen reizen en elkaar weer kunnen zien.’

De nieuwe keramiek-collectie van Bernadette is beschikbaar voor pre-order tot en met vrijdag 23 oktober 
via de webshop van het label.
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