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JEANPAULKNOTT EN NO/AN: SAMENWERKING IN 

PERFECTE HARMONIE. 

 

Vanuit eenzelfde streven naar puurheid en hun gezamenlijke passie voor 

mooi uitgevoerd werk tekenen Anna Lehmusniemi en Jean-Paul Knott 

voor een van de meest verleidelijke samenwerkingen van het jaar: twee 

tassen in tweekleurig leder die de esthetiek en levensstijl van beide 

Brusselse designers getrouw weergeven. 

 

Knott en Lehmusniemi volgen in hun zowel luxueuze als minimalistische 

benadering het adagium less is always more. Ze creëren tijdloze collecties 

die het gejaagde ritme van snel opeenvolgende modetrends naar de 

achtergrond verdrijven. De twee designers kenden elkaar al een beetje, en 

hadden altijd al veel respect voor elkaars werk, toen ze in de zomer van 

2022 de koppen bijeenstaken in Brussel voor een creatieve brainstorming: 

 

"Ik begreep al snel dat Jean-Paul en ik eenzelfde visie hebben op stijl, dat 

we in onze collecties een zekere eenvoud nastreven,” aldus Anna 

Lehmusniemi, wier Finse roots zonder enige twijfel haar eigen merk 

hebben beïnvloed. "Ik droeg al voor onze ontmoeting items van Jean-Paul. 

Deze samenwerking is een volstrekt logische en zinvolle stap, omdat het 

heel makkelijk bleek om onze beide werelden te verenigen. Ook Jean-Paul 

is immers verknocht aan het idee van functionaliteit, dat de basis vormt 

van mijn creatieve proces voor NO/AN.” 

 

Diezelfde echo horen we bij Knott, die het eenvoudige en spontane 

karakter van de samenwerking benadrukt: "Ik hou van het werk van Anna, 

van haar denkwereld en precisie. Toen een vriend me voorstelde om een 

collab met haar op touw te zetten, moest ik niet lang nadenken. Ze wist 

instinctief met welk soort leder ze wilde werken. Ik ben ook grote fan van 
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haar zin voor puurheid, die haar werk zo definieert. Ik denk dat we 

dezelfde minimalistische esthetiek delen, inclusief de wens om mooie 

producten te maken die steevast hun bestaansreden hebben.” 

 

Als snel kwam het idee voor een totebag bij hen op, voor een 

capsulecollectie gekenmerkt door ruime volumes en een vleugje kleur. 

Diepblauw dat aan Henri Matisse en de levendige sculpturen van Yves 

Klein herinnert, wordt gecombineerd met hard, zuiver zwart, en resulteert 

in een precieze balans tussen strengheid en fantasie. 

 

De totebags zijn verkrijgbaar in twee afmetingen en worden handgemaakt 

in Portugal, in de ateliers van NO/AN. Ze zijn praktisch en elegant, 

geschikt voor mannen en voor vrouwen, en hebben een unieke stijl in 

vergelijking met andere totebags. Ze zijn ideaal voor op reis, maar bieden 

ook voldoende plek voor alle dagelijkse essentials. Beide modellen 

weerspiegelen de essentie van NO/AN, onder meer door het gebruik van 

de kleur die de Belgische ontwerpster in haar hart draagt. 

 

De twee totebags zijn helemaal uitgevoerd in leder met een natuurlijke 

korrel, en binnenin vind je een afzonderlijke clutch die je ook apart kan 

dragen. Ze zijn vanaf eind maart verkrijgbaar in de Brusselse boetiek van 

NO/AN en op haar website. 


