


Delphine Cobbaert (°1994) is een gepassioneerde 
textiel designer uit Gent. Na het afwerken van haar 
master in textielontwerp aan de School of Arts te Gent 
richtte ze in April 2019 haar eigen ambachtelijke weverij 
op.
 
Weven is een eeuwenoude techniek waar Delphine 
al van jongs af aan mee in contact kwam. Haar bloed 
stroomt van een textielfamilie en wil deze traditie graag 
verder zetten. Doorheen de jaren werd het een echte 
passie die ze wil vertalen in uniek en tijdloos textiel met 
haar eigen persoonlijkheid. 
 

“Textiel is niet alleen een begrip, maar het is een manier van 
omgaan met de zintuigen. Zien (het licht), horen (trilling), 
voelen (tast) worden geprikkeld door textiel. In ons dagelijkse 
leven staan we op een onbewuste manier continu in contact 
met textiel omdat het is ingebed in ons menselijk bestaan. De 
manier hoe wij als individu daarop reageren bepaalt voor een 
groot deel mee onze identiteit.”



Bellata hangemaakt op het weefgetouw



De technologische en sociale verandering in de 
maatschappij bepalen een belangrijke rol in haar 
manier van werken. Door onze moderne samenleving 
is er nauwelijks rechtstreeks contact tussen klanten 
en eindproducten, waardoor de natuurlijke oorsprong 
verloren gaat. 
Weven is een eeuwenoude techniek waar ze al van 
jongs af aan mee in contact kwam. Doorheen de jaren 
werd het een echte passie die geleid heeft tot het 
oprichten van een ambachtelijke handweverij. Het 
is dankzij Delphine haar directe connectie van eigen 
ideeën en het vervaardigen van het product dat er 
op die manier een nauwe dialoog ontstaat met het 
ontwerpproces, productie en gebruiker. 

Ruimte, context en gevoel zijn dan ook belangrijke 
gegevens binnen haar artistiek proces. Ze zorgen ervoor 
dat ze een nabije relatie creëert met de belevingswereld 
van de gebruiker.

Cirella linnen custom made - Evelyn Moreels
Foto - Cafeine



Bellata Ivory custom made - Géraldine Van Heuverswyn
Foto - Cafeine



Hedendaagse en tijdloze stukken worden gecreëerd 
door een geheel van natuurlijke materialen samen met 
kleuren, vormen en texturen die worden verwerkt tot 
haar eigen handschrift. 





Textiel objecten roepen heel wat herinneringen in ons 
naar boven omdat het door de mens alledaags wordt 
gedragen, gevoeld en gebruikt. In het textiele medium 
schuilen eigenschappen als zich bedekken, beschermen 
en zich geborgen voelen. Delphine creëert tapijten 
die als toegepast product of autonoom gegeven kan 
werken. Hierdoor is voor haar de rol van het lichaam 
zeer belangrijk dat in contact komt met het tapijt 
en zich comfortabel, warm en geborgen voelt in de 
ruimte. Zo spreekt textiel de zintuigen aan, waardoor 
hoogwaardige natuurlijke grondstoffen zoals; wol, 
vlas, mohair, katoen & jute de basis vormen voor haar 
ontwerp. 

Voor haar is het zich geborgen voelen in een huis een van 
de belangrijkste bescherming. Dankzij het warme en zware 
gevoel van het materiaal wol probeert ze op die manier een 
sfeer te scheppen dat heel natuurlijk vertrouwd aanvoelt. Het 
lichaam dat niet enkel de objecten waarneemt, maar met de 
objecten in contact komt.



Wandtapijt custom made - Evelyn Moreels





Delphine gaat als een echte ambachtsman te werk in 
haar eigen atelier, waardoor ieder textiel object door 
eigen handschrift is ontworpen en handgemaakt.
De gebruikte techniek, tool en de fijngevoeligheid in 
haar handen demonstreert de imperfectie en uniciteit. 
Hierdoor hecht ze erg veel belang aan kwaliteit, 
persoonlijkheid, duurzaamheid, beperkte oplages en 
lokale Belgische productie. 
Naast haar eigen collectie rijk ze ook maatwerk 
aan om de diversiteit aan experimenten, dimensies, 
verschillende kleuren en texturen te garanderen.
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