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Het Belgische merk Evolution!" staat al meer 
dan tien jaar synoniem voor luxueuze en 
hoogwaardige sto#en en meubelstukken. De 
zaak werd opgestart door voormalige interi-
eurarchitecte Karine Bonjean en inmiddels 
stapten ook haar twee zonen Lauwrens en 
Anthony in het familiebedrijf. Bonjeans crea-
tiviteit en oog voor detail zetten het merk he-
lemaal op de kaart, en dat niet alleen in eigen 
land maar ook op internationaal vlak. Sleutel-
woorden bij Evolution!" zijn traditie, innova-
tie en vakmanschap. Met deze begrippen in 
het achterhoofd creëerde het merk recent zijn 
modulaire $e Bubble-sofa, die door middel 
van zijn vorm en aanvullend tapijt, kussens 
en plaids in bijpassende sto#en, een innova-
tief hoogstandje is en een toonbeeld van ge-
zelligheid. Daarover lees je meer in Imagicasa 
Magazine. Naast eigen collecties, vind je bij 
Evolution!" ook enkele andere merken. Zo 
verdeelt het bedrijf sinds enige tijd de bij-

zondere Dami Collection, ontworpen door 
de Nederlandse designer Daniëlle De Ruijter. 
Voor Imagicasa Real Estate vroegen we aan 
Karine Bonjean om haar visie op de heersen-
de en toekomstige trends op vlak van textiel 
en sto#en uit de doeken te doen. Wat blijkt? 
Er staat een radicale ommezwaai op til en de 
coronapandemie speelt er een centrale rol in. 
We laten Karine Bonjean aan het woord.

Het einde van het jaar is in zicht: 
geen beter moment dus om eens 
in te zoomen op de heersende en 
toekomstige trends op het vlak 
van interieur, sto!en en kleuren. 
Daarvoor gingen wij ten rade bij 
Karine Bonjean, het gezicht ach-
ter Evolution"#, dé (inter)natio-
nale speler op het vlak van sto!en.

“VORIG JAAR EN 
DIT JAAR WAS HET 

SOBERHEID TROEF”

ƩƞƫƢƨƝƞ�ƯƚƧ�ƞƱƭƫƞƦƞƧ
“Elke crisis brengt een ommekeer met zich 
mee op vlak van mode, interieur, kleur en 
sfeer,” begint de bezielster. Dat de coronapan-
demie dus onvermijdelijk een gevolg zou 
hebben, stond al vast. “Ik voel dat ook bij 
ons in de zaak, naar klanten en aanvragen 
toe. Vorig jaar en dit jaar was het soberheid 
troef. Soberheid en hygiëne, neutraal en puur, 
dat waren de sleutelbegrippen van !%!% en 
!%!". Dit liet zich uiteraard ook voelen in 
onze Evolution!"-collecties, waar we werk-
ten met neutrale tinten om de natuur tot rea-
liteit te brengen,” legt ze uit. Deze trend is nu 
echter stilaan op zijn einde gekomen, zo gee& 
Bonjean aan. “Na een crisis volgt altijd een 
periode van extremen. We willen terug leven 

en dat uit zich in meer kleuren, meer patro-
nen en meer originaliteit.” En niet alleen de 
interieurs worden terug kleurrijker, ook in de 
mode speelt deze trend op. “Mode en interi-
eur liggen immers dicht bij elkaar: de kleuren 
in de mode hebben invloed op kleuren in het 
interieur en vice versa. Zelf haal ik ook veel 
inspiratie uit de mode, evenals de natuur.”

Ook op vlak van productie staat er een om-
mezwaai op til. “Het bewustzijn over de kli-
maatproblematiek blij& groeien. Klanten 
gaan, als gevolg van de vervuilende indus-
trie, op zoek naar meer milieuvriendelijke 
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oplossingen en zullen in het algemeen meer 
opteren voor plaatselijke producten en loka- 
le creativiteit. Met lokaal doel ik vooral op 
Europa. Er is te veel gebeurd in de wereld en 
te veel schade aangebracht door de pande-
mie, het is nu tijd om de plaatselijke econo-
mie te steunen. Handenarbeid is uiteraard 
veel duurder in Europa dan in oostelijke 
landen. Maar mensen beginnen steeds meer 
waarde te hechten aan kwaliteit en vakman-
schap.” Om deze reden draagt Evolution!" 
het label made in Belgium hoog in het vaan-
del. “We zijn een erg creatief land. We kun-
nen veel en zijn erg bekend om onze textiel, 
weverijen en design. We willen dan ook ons 
eigen land ondersteunen en enkel met Bel-
gische producties en vakmanschap werken.”

ƭƢƣƝƥƨƨƬ�Ż�ƭƫƞƧƝƲ�ƭƨƞƭƬ
Ook op de overige trends speelt Evolution!" 
moeiteloos in. “We zijn constant bezig met 
het creëren van nieuwe dingen, in de vorm 
van accessoires, kussens, plaids en sto#en.” 
Dit doet Karine Bonjean zowel voor haar ei-
gen zaak evenals voor andere bedrijven, zoals 
tapijtenmerk JoV Design en beddenfabrikant 
Treca. “De stukken en sto#en die we creë-
ren, zijn tijdloos maar mogen wel wat kleur 
hebben en een touch of trendy, zonder al te 
veel te overheersen natuurlijk. We vinden het 
immers belangrijk om voor harmonie te zor-
gen in de collectie. Alles moet, in de drukte, 
bij elkaar passen. Het is belangrijk om ge-
zelligheid en sfeer binnenshuis te brengen, 
om echt in te spelen op dat cocoonen. Op 
dit moment zijn we volop bezig met het ont-
wikkelen van een collectie, die inspeelt op de 
trend van extremen. Denk aan drukkere pa-
tronen en meerdere kleuren van één stof. Het 
is de bedoeling om deze nieuwe collectie vol-
gend jaar uit te brengen. Ook zijn we heel wat 
nieuwe materialen aan het uitproberen. Het 
is daarbij belangrijk om aan de toekomst én 
de natuur te denken. Om deze reden hebben 
we een sto#encollectie met sto#en uit gere- 
cycleerde materialen uitgebracht. We pro-
beren telkens erg meedenkend te zijn. Onze 
naam zegt het al: Evolution. We blijven niet 
stilstaan, dat zit nu eenmaal niet in ons DNADNA,” 
besluit Karine Bonjean.  �7HNVW��1DWKDOLH�9DQ�/DHU� Ph
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