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Papier heeft karakter, volgens PaperStyle. Het fascineert met zijn reuk, aura, 
matheid of glans, korreling en kleur. Bovendien wordt het gebruikt voor boe-
ken, tijdschriften, kunst en fabricage van allerhande artikelen: zelfs in NASA’s 
satellieten zit papier. Dit zijn redenen waarom de Zuid-Tiroolse fabrikant uit-
sluitend met dit materiaal werkt. Bovendien is papier letterlijk een blank vel 

DE NEDERLANDSE KUNSTENARES TRUUS BRANDS HEEFT MET DE ITALIAANSE BRILLENFABRIKANT PAPERSTYLE 

GEWERKT AAN DE COLLECTIE DIE OP DE OPTI IN MÜNCHEN VOOR HET EERST TE ZIEN WAS. DE BESCHILDERDE 

PAPIEREN MONTUREN ZIJN EIGENLIJK EEN KUNSTPROJECT IN BRIL-VORM.

PaperStyle:
KUNSTZINNIGE BRILLEN VAN PAPIER

waarop alles gecreëerd kan worden. Daarvoor heeft het bedrijf de hulp van 
Truus Brands ingeroepen, die voor een speciale editie op het geringe aantal 
vierkante centimeters van de monturen prachtige afbeeldingen wist te creë-
ren. De collectie bestaat uit ongeveer 500 modellen, die allemaal uniek zijn. 
Het papier van de brillen is met lijm geperst.

PRODUCTIE
PaperStyle gebruikt hoogwaardig fijn papier van het Italiaanse Fedrigoni. 
PaperStyles CEO, Hannes Gasser, zegt echter ook met andere papiersoorten te 
experimenteren, zoals veredeld papier of nieuwe kleuren. Er is bij deze col-
lectie lang gezocht naar een uiteindelijke perfecte productiemethode. Na veel 
mislukte probeersels is men uitgekomen op een perfect op de lijm afgestemde 
papiersoort. Deze mocht bijvoorbeeld geen resten van kunststof, textiel of 
drukinkt bevatten. Uiteindelijk is uit de tests papier met de perfecte opper-
vlaktedichtheid, zuiverheid, kwaliteit en kleur gekomen. Het bedrijf blijft 
experimenteren met nieuwe stoffen om toe te voegen, zoals de Tiroolse stof 
‘loden’ voor de buitenkant van de monturen. Ook blijft men de technologie 
verbeteren, bijvoorbeeld met het vastgeschroefde dubbele veerscharnier. Zo 
blijft men bezig met het creëren van de perfecte bril. Van papier.
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