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RA
STUDIO
REINEKE ANTVELINK HEEFT oog voor wat bijzonder is. Het niet-alledaagse,
en hoe die schoonheid een functionele rol kan krijgen in het dagelijks leven. Het
DNA van RA Studio laat zich vooral zien in onverwachte combinaties en contrasten: geschiedenis en moderniteit, vrijheid en discipline, verfijning en uitbundigheid. Door het combineren van uiteenlopende stijlen creëerde Reineke met
RA Studio haar eigen, unieke signatuur. Na haar opleiding aan de Rietveld
Academie startte Reineke haar eigen interieurontwerpstudio. Elk interieur van
RA Studio is uniek en speciaal ontworpen voor en met de opdrachtgever. Mooie
en warme kunstwerkjes die het verhaal vertellen achter de bewoners.

[VISIE 2021]
“Zeker nu mensen meer tijd thuis doorbrengen, zijn ze steeds meer op zoek naar
een warm en persoonlijk interieur dat gezelligheid uitstraalt. Die behoefte merk
ik ook bij onze klanten. Grappig genoeg waren het eerst de vrouwen, maar nu
gaan ook de mannen daarin mee. Ze willen een interieur dat hen omarmt, waar
ze zich thuis voelen, waar ze ook best troep mogen maken – het mag veel zijn
en contrasterend. Dat zie je terug in onze interieurs. We werken met prachtige
en rijke materialen, maar wat wij maken is ook écht gezellig. Comfortabel, fijn,
met de voeten op de bank. Spannende interieurs met een klassieke ondergrond
en moderne twist, gericht op jongere mensen, maar ook voor mensen die jong
van geest zijn. We durven van alles door elkaar te gooien, waardoor het op een
interieur lijkt dat je je hele leven bij elkaar verzameld hebt: de klassieke bank van
je grootouders, het stoeltje van je reis naar Marrakesh… Maar dan nieuw, mooi
gestoffeerd en goed bij elkaar passend. Zelf vind ik interieurs mooi en interessant
waarbij ik me afvraag ‘Wauw, hoe hebben ze dat gemaakt?’ en ‘Wat grappig dat
ze dat zo hebben gedaan’. Inspiratie uit reizen, musea, kunst, architectuur en de
natuur probeer ik te vertalen naar mijn interieurs. Daarbij zijn details heel erg
belangrijk. Zo maken wij bijvoorbeeld onze kasten met mooie antieke elementen,
maar wel van nu. Echt handwerk, waardoor het heel rijk oogt. Je voelt dat aan
alles heel veel aandacht is besteed. Dát is wat je voelt: de aandacht, de liefde. En
dat maakt wat mij betreft een interieur warm en gezellig.”
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