
HET NIEUWE
BLOEMSTILLEVE

Inde ikebana-
bloemsierkunst (op
de foto in eenhuis
inTokio) draait
het eromruimte
te creërenenzode
levendebloemde
aandacht te geven
die ze verdient.

interieur

DeJapansebloemmmschikkunst ikebana staat
weer volop indebeeelangstelling. InAmerika
is zelfs eenexcentrrrieknichtje opgedoken:
Freakebana.Watmmmaaktdie zopopulair?

DoorElsbethGrieeevink

EN

ie voorhet eerst een ikebana-
bloemkunstwerk ziet, zouhet als
‘eenvoudig’ kunnenbestempelen.
Eenpaarbloemeneneen tak,
asymmetrischbevestigd in een
vaas –hoemoeilijk kanhet zijn?
Vergis uniet,wantbij ikebana
draait alles omruimte, composi-
tie, lijnenenharmonie, enookde
betekenis vande seizoenen is van
belang.
Ikebanakwaminde6deeeuwna

Christus vanuitChinanaar Japan
alsboeddhistischeuiting van liefde
voorharmonie ende schoonheid
vandenatuur enals offerandeaan
Boeddha. ‘Ikeru’ (leven) en ‘hana’
(bloem)betekenensamen:het tot
levenbrengen vanbloemen. In
plaats vanomruimteopvullen,

Eenpaarbloemenen
een tak, asymmetrisch
ineenvaas–hoe
moeilijk kanhet zijn?F

O
T
O
:G

E
T
T
Y
IM

A
G
E
S
/M

IC
H
A
E
L
H

pagina 54, 09-06-2018 © Het Financieele Dagblad



gaathetbij ikebanaomhet creëren
van ruimte, omzode schoonheid
vande levendebloemzogoed
mogelijk tot haar recht tedoen
komenendeaandacht te gevendie
ze verdient.

Hetnieuweyoga
Sommigenzien ikebanaals een
vormvanmeditatie, als eenmanier
omdegeest tot rust tebrengen.
Watmeteen verklaartwaaromdeze
bloemschikkunstnueen revival
beleeft indewestersewereld,waar
we tochalwarengaanhoudenvan
slechts eenof enkelebloemen in
een vaas.Het in stilte bezig zijn
met vormen, takken, bloemen
encompositie, somswel vier uur
achter elkaar, biedt tegenwicht aan
hetdigitale 24/7-geweldwaaraan
wedagelijkswordenblootgesteld.
Het ishetnieuwe yoga.Wiede

finesses inde vingerswil krijgen,
moet geduldhebbenenheel veel
oefenen.
‘Inde jaren zeventigwas ikebana

booming’, verteltGeeske Jansen
vandeNederlandse Ikebana
Vereniging. ‘Daarna zaktehet
helemaal in,maarde laatste
tijd is erweer eenopleving.’ Zelf
doet Jansenal veertig jaar aan
ikenobo, deoudste enmeest klas-
sieke schoolbinnende ikebana. Ze
behaalde alle diploma’sdienodig
zijnomzichderdegraadsprofessor
ikenobo temogennoemen, geeft
sinds1988 les en is secretaris van
deNederlandse IkebanaVereni-
ging. Ze isnet teruguitKioto,
Japan, ‘hetmekka vande ikebana’,
volgens Jansen. ‘Van zo’n reis kom
ikhelemaal geïnspireerd terug.’
Aanhet stijgendeaantal deel-

nemers aanhaar lessen, enaan

Heturenlang in
stiltebezig zijnbiedt
tegenwicht aanhet
digitale24/7-geweld

Een Japanse
vrouwbedrijft

de ikebana-
kunst in
Tokio.

Ikebana-
bloemstukken.
FOTO: ISTOCK
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de samenstelling ervan,merkt ze
dat ikebanaweer leeft. ‘Ookonder
jongemensen. Ikdenkdathet te
makenheeftmetdebelangstelling
voor alleswatuit Japankomt.’
OokBloomon,debloemenser-

vicedie zijn abonnees iedere twee
wekeneen versboeket thuisbe-
zorgt, doet daar zijn voordeelmee.
‘Alshet gaat om“trend forecasting”
en “color forecasting”, is Japan
momenteel dé inspiratiebron’, ver-
klaart PaulAguirre, creativedirec-
tor bij Bloomon. ‘Daaromhebben
weons voordeboeketten vanbegin
dit jaar laten inspirerendoor Japan
enhebbenwe ikebanaworkshops
georganiseerd.’Dat is opvallend,
omdat zijnbusinessmodel om
gemaken tijdsbesparingdraait –
alleswat ikebananíét is.Ook lijken
deboeketten vandebloemendienst
inniets opde sobere ikebana-
creaties. Toch ziet Aguirrede twee
trends –onlinebloemenbestellen
enhetmeditatievebloemschikken
–niet contrasteren,maar in elkaars
verlengde liggen. ‘Mensendiehet
drukhebben,willenhun tijddoor-
brengenopeenmanierdie zijwaar-
devol vinden. Zebesparen tijddoor

➺ Bloeiende trends

Deafgelopen jarenvoltrokkenzich tal van
bloementrends.Enkelehoogtepunten:

Hetweelderigeveldboeket, dat eruit
zietalsofhet zouithetweilandgeplukt
is.Met veelmargrieten,fluitenkruid,

maarookdistels, ranonkels enpioenro-
zen.Endatdanvrolijkdoorelkaargezet.

1.

Deeclectischebontebloemenbos,
waarbij een stukofacht totaal verschil-
lende,maarzorgvuldig gekozenbloe-

meneenmooi geheel vormen.

2.

Deminimalistischebos, die eigenlijk
geenbosmagheten,maargewoondrie
mooiebloemen inéénvaas: eenblikvan-

ger, een steunbloemeneen tak.

3.

Eénbosbloemen, verdeeldover vele
vaasjes enflesjes vanverschillende

grootte enhoogte.

4.

boodschappenenbloemenonline
tebestellen, omdie te gebruiken
voordingenwaar ze rustig enblij
vanworden, zoalsbloemschikken.’
Voorde ikebanaworkshops

waren zoveel inschrijvingen, dat
hetbloemenbedrijf besloot online
een tutorial aan tebieden,waarin
in twaalf stappenwerd voorgedaan
hoe jemetbloemenuit jeBloomon-
boeket een ikebanapronkstukkunt
creëren.
Dat kwamhetbedrijf opkritiek

uit dehoek vande ikebanapuristen
te staan. ‘Eenpaar stelen in een
vaasmaaktnatuurlijknoggeen ike-
banaschikking’, is ook Jansen van
mening, al juicht zedehernieuwde
aandacht voor ikebana vanharte
toe, juist als dieuit onverwachte
hoekkomt.

Bananenschillen
Zoals gezegd,wie serieus ikebana
beoefent, heeftmet regels tema-
ken.Veel regels.Meernogdaneen
school inbloemschikken ishet een
school in volhardingengeduld,
ietswaar ze in Japanmisschien van
naturebeter in zijndanhier, inhet
Westen. Zo ishier eenkleine groep
creatievelingenopgestaandie zich
laat inspirerendoor ikebana,maar
alle oeroude regels vrolijk aande
laars lapt.Denieuwste trenddie
ophetpunt staat omInstagramte
veroverenheet Freakebana: hierbij
vormenniet alleenbloemenen
takkendebasis voor een stilleven,
maarwerkelijk alleswaardemaker
maar zin inheeft. TheNewYork
Timeswijddeer onlangs eenartikel
aan,met als titel ‘Thenewugly-cool
style of arrangingflowers’.Opde
foto’s dieBobbyDohertymaakte
vande stillevens vankunstenaar
BrittanyAsch is te zienwat zich

Hannedore
Bornwas in
1967Duitslands
eerste
derdegraads
ikebana-
professor.

Deonlinecursus
ikebanakwam
Bloomonopkritiek te
staan vanpuristenF
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zoal leent voorbijzondere compo-
sities: een rodekool, snelbinders,
blik, eenbananenschil, sieraden,
gereedschap, boterhammen, een
kam, alles. Zoekop#freakebana
en laat u inspireren. ‘Hetmooie is’,
schrijft StellaBugbee, ‘dat jedeze
stijl heelmakkelijk kuntuitoefe-
nenaaneen tafelmet vrienden. Je
hebt erweinigmeer voornodigdan
debereidheidbloemen temixen
metbanaledingenenzelfs afval.
Dekunst is ze zo te componeren
dathet lijkt alsofhet zobedoeld, of
zelfsmóói, is.’

Nietuit eenboek te leren
Jansenkanzich voorstellen
datdeze trend is afgeleiduit de
‘sogetsu’-school, demodernste en
vrijste schoolbinnende ikebana.
‘Binnendie schoolworden schik-
kingengemaaktwaar somsniet
eensbloemenofplanten in voorko-
men,maarwaar gewerktwordtmet
materialenalsdraadenhoutjes in
verschillendekleuren.Maarook
deklassieke ikenobo-school is in
ontwikkeling en staat open voor
watmodernere vormen.Datmoet
ookwel,want zohoud je ikebana
levend.’
En levend ishet,want voorde

korte kennismakingsworkshops
diede school vandeNederlandse
IkebanaVerenigingaanbiedt, is
veel animo.Hoeweonskunnen
voorbereidenopeeneerste les?
‘Niet’, zegt Jansen. ‘Ikebanamoet
jedoen.Het isniet uit eenboek te
leren, omdathetdriedimensionaal
is.’ Eveneen ‘hasami’ (de ikebana-
schaar) eneen ‘kenzan’ (een loden
spijkerbedjeomdestelenop te
bevestigen) aanschaffenenukunt
van start.o

Vijfgeschiktevazenomeenruimtelijkboeketje temaken

❶DePostureVase vanBloc Studiosheeft een
marmeren voet enhoudt een, tweeofdriebloe-
menkeurig staande.
€260,bloc-studios.com

❹OntwerpbureauHouseofTholbedacht
deFlowerConstellations. Eenmessing
plaatjemet gaatjes erin, omop je vaas te
leggenende stengels vanuwbloemendoor-
heen te steken.€18,houseofthol.nl

❺Opwandmeubel
GlowingRoots van
hetNederlandse
merkSpruitje is
plaats voor twaalf
vaasjes, die van
onderenbelicht
worden.€950,
spruitje.nu

❸ JaimeHayonontwierp
voorFritzHanseneen
collectie vazengeïnspi-
reerdophet ikebana-
principedathetniet al-
leenomdekroon,maar
omdehelebloemgaat.
In verschillendematen
verkrijgbaar, van€59 tot
€185, fritzhansen.com

❷ Ze staan
slechts een
paarmillimeter
onderwater,
maarkomen
niks tekort inde
HiddenVase van
ChrisKabel voor
ValerieObjects.
Enalle aandacht
voorde steel.
€169, valerie-
objects.com

VoorFreakebanamoet
jebereid zijnbloemen
temixenmetbanale
dingenenzelfs afval
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