HET NIEUWE
BLOEMSTILLEVE
EN

interieur
De Japanse bloem
mschikkunst ikebana staat
weer volop in de beelangstelling. In Amerika
is zelfs een excentrriek nichtje opgedoken:
Freakebana. Wat maakt die zo populair?
Door Elsbeth Grieevink
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In de ikebanabloemsierkunst (op
de foto in een huis
in Tokio) draait
het erom ruimte
te creëren en zo de
levende bloem de
aandacht te geven
die ze verdient.

ie voor het eerst een ikebanabloemkunstwerk ziet, zou het als
‘eenvoudig’ kunnen bestempelen.
Een paar bloemen en een tak,
asymmetrisch bevestigd in een
vaas – hoe moeilijk kan het zijn?
Vergis u niet, want bij ikebana
draait alles om ruimte, compositie, lijnen en harmonie, en ook de
betekenis van de seizoenen is van
belang.
Ikebana kwam in de 6de eeuw na
Christus vanuit China naar Japan
als boeddhistische uiting van liefde
voor harmonie en de schoonheid
van de natuur en als offerande aan
Boeddha. ‘Ikeru’ (leven) en ‘hana’
(bloem) betekenen samen: het tot
leven brengen van bloemen. In
plaats van om ruimte opvullen,

Een paar bloemen en
een tak, asymmetrisch
in een vaas – hoe
moeilijk kan het zijn?

Ikebanabloemstukken.
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Het nieuwe yoga

Sommigen zien ikebana als een
vorm van meditatie, als een manier
om de geest tot rust te brengen.
Wat meteen verklaart waarom deze
bloemschikkunst nu een revival
beleeft in de westerse wereld, waar
we toch al waren gaan houden van
slechts een of enkele bloemen in
een vaas. Het in stilte bezig zijn
met vormen, takken, bloemen
en compositie, soms wel vier uur
achter elkaar, biedt tegenwicht aan
het digitale 24/7-geweld waaraan
we dagelijks worden blootgesteld.
Het is het nieuwe yoga. Wie de

ﬁnesses in de vingers wil krijgen,
moet geduld hebben en heel veel
oefenen.
‘In de jaren zeventig was ikebana
booming’, vertelt Geeske Jansen
van de Nederlandse Ikebana
Vereniging. ‘Daarna zakte het
helemaal in, maar de laatste
tijd is er weer een opleving.’ Zelf
doet Jansen al veertig jaar aan
ikenobo, de oudste en meest klassieke school binnen de ikebana. Ze
behaalde alle diploma’s die nodig
zijn om zich derdegraads professor
ikenobo te mogen noemen, geeft
sinds 1988 les en is secretaris van
de Nederlandse Ikebana Vereniging. Ze is net terug uit Kioto,
Japan, ‘het mekka van de ikebana’,
volgens Jansen. ‘Van zo’n reis kom
ik helemaal geïnspireerd terug.’
Aan het stijgende aantal deelnemers aan haar lessen, en aan

Het urenlang in
stilte bezig zijn biedt
tegenwicht aan het
digitale 24/7-geweld
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Een Japanse
vrouw bedrijft
de ikebanakunst in
Tokio.

FOTO: GETTY IMAGES/MICHAEL H

gaat het bij ikebana om het creëren
van ruimte, om zo de schoonheid
van de levende bloem zo goed
mogelijk tot haar recht te doen
komen en de aandacht te geven die
ze verdient.

Hannedore
Born was in
1967 Duitslands
eerste
derdegraads
ikebanaprofessor.

de samenstelling ervan, merkt ze
dat ikebana weer leeft. ‘Ook onder
jonge mensen. Ik denk dat het te
maken heeft met de belangstelling
voor alles wat uit Japan komt.’
Ook Bloomon, de bloemenservice die zijn abonnees iedere twee
weken een vers boeket thuisbezorgt, doet daar zijn voordeel mee.
‘Als het gaat om “trend forecasting”
en “color forecasting”, is Japan
momenteel dé inspiratiebron’, verklaart Paul Aguirre, creative director bij Bloomon. ‘Daarom hebben
we ons voor de boeketten van begin
dit jaar laten inspireren door Japan
en hebben we ikebanaworkshops
georganiseerd.’ Dat is opvallend,
omdat zijn businessmodel om
gemak en tijdsbesparing draait –
alles wat ikebana níét is. Ook lijken
de boeketten van de bloemendienst
in niets op de sobere ikebanacreaties. Toch ziet Aguirre de twee
trends – online bloemen bestellen
en het meditatieve bloemschikken
– niet contrasteren, maar in elkaars
verlengde liggen. ‘Mensen die het
druk hebben, willen hun tijd doorbrengen op een manier die zij waardevol vinden. Ze besparen tijd door

➺ Bloeiende trends
De afgelopen jaren voltrokken zich tal van
bloementrends. Enkele hoogtepunten:

1.

Het weelderige veldboeket, dat eruit
ziet alsof het zo uit het weiland geplukt
is. Met veel margrieten, ﬂuitenkruid,
maar ook distels, ranonkels en pioenrozen. En dat dan vrolijk door elkaar gezet.

2.

De eclectische bonte bloemenbos,
waarbij een stuk of acht totaal verschillende, maar zorgvuldig gekozen bloemen een mooi geheel vormen.

3.
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De minimalistische bos, die eigenlijk
geen bos mag heten, maar gewoon drie
mooie bloemen in één vaas: een blikvanger, een steunbloem en een tak.
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4.

Eén bos bloemen, verdeeld over vele
vaasjes en ﬂesjes van verschillende
grootte en hoogte.

boodschappen en bloemen online
te bestellen, om die te gebruiken
voor dingen waar ze rustig en blij
van worden, zoals bloemschikken.’
Voor de ikebanaworkshops
waren zoveel inschrijvingen, dat
het bloemenbedrijf besloot online
een tutorial aan te bieden, waarin
in twaalf stappen werd voorgedaan
hoe je met bloemen uit je Bloomonboeket een ikebanapronkstuk kunt
creëren.
Dat kwam het bedrijf op kritiek
uit de hoek van de ikebanapuristen
te staan. ‘Een paar stelen in een
vaas maakt natuurlijk nog geen ikebanaschikking’, is ook Jansen van
mening, al juicht ze de hernieuwde
aandacht voor ikebana van harte
toe, juist als die uit onverwachte
hoek komt.

Bananenschillen

Zoals gezegd, wie serieus ikebana
beoefent, heeft met regels te maken. Veel regels. Meer nog dan een
school in bloemschikken is het een
school in volharding en geduld,
iets waar ze in Japan misschien van
nature beter in zijn dan hier, in het
Westen. Zo is hier een kleine groep
creatievelingen opgestaan die zich
laat inspireren door ikebana, maar
alle oeroude regels vrolijk aan de
laars lapt. De nieuwste trend die
op het punt staat om Instagram te
veroveren heet Freakebana: hierbij
vormen niet alleen bloemen en
takken de basis voor een stilleven,
maar werkelijk alles waar de maker
maar zin in heeft. The New York
Times wijdde er onlangs een artikel
aan, met als titel ‘The new ugly-cool
style of arranging ﬂowers’. Op de
foto’s die Bobby Doherty maakte
van de stillevens van kunstenaar
Brittany Asch is te zien wat zich

De onlinecursus
ikebana kwam
Bloomon op kritiek te
staan van puristen

zoal leent voor bijzondere composities: een rode kool, snelbinders,
blik, een bananenschil, sieraden,
gereedschap, boterhammen, een
kam, alles. Zoek op #freakebana
en laat u inspireren. ‘Het mooie is’,
schrijft Stella Bugbee, ‘dat je deze
stijl heel makkelijk kunt uitoefenen aan een tafel met vrienden. Je
hebt er weinig meer voor nodig dan
de bereidheid bloemen te mixen
met banale dingen en zelfs afval.
De kunst is ze zo te componeren
dat het lijkt alsof het zo bedoeld, of
zelfs móói, is.’

Vijf geschikte vazen om een ruimtelijk boeketje te maken
❷ Ze staan
slechts een
paar millimeter
onder water,
maar komen
niks tekort in de
Hidden Vase van
Chris Kabel voor
Valerie Objects.
En alle aandacht
voor de steel.
€ 169, valerieobjects.com

Niet uit een boek te leren

Jansen kan zich voorstellen
dat deze trend is afgeleid uit de
‘sogetsu’-school, de modernste en
vrijste school binnen de ikebana.
‘Binnen die school worden schikkingen gemaakt waar soms niet
eens bloemen of planten in voorkomen, maar waar gewerkt wordt met
materialen als draad en houtjes in
verschillende kleuren. Maar ook
de klassieke ikenobo-school is in
ontwikkeling en staat open voor
wat modernere vormen. Dat moet
ook wel, want zo houd je ikebana
levend.’
En levend is het, want voor de
korte kennismakingsworkshops
die de school van de Nederlandse
Ikebana Vereniging aanbiedt, is
veel animo. Hoe we ons kunnen
voorbereiden op een eerste les?
‘Niet’, zegt Jansen. ‘Ikebana moet
je doen. Het is niet uit een boek te
leren, omdat het driedimensionaal
is.’ Even een ‘hasami’ (de ikebanaschaar) en een ‘kenzan’ (een loden
spijkerbedje om de stelen op te
bevestigen) aanschaffen en u kunt
van start. o

Voor Freakebana moet
je bereid zijn bloemen
te mixen met banale
dingen en zelfs afval

❶ De Posture Vase van Bloc Studios heeft een
marmeren voet en houdt een, twee of drie bloemen keurig staande.
€ 260, bloc-studios.com

❸ Jaime Hayon ontwierp
voor Fritz Hansen een
collectie vazen geïnspireerd op het ikebanaprincipe dat het niet alleen om de kroon, maar
om de hele bloem gaat.
In verschillende maten
verkrijgbaar, van € 59 tot
€ 185, fritzhansen.com

❹ Ontwerpbureau House of Thol bedacht
de Flower Constellations. Een messing
plaatje met gaatjes erin, om op je vaas te
leggen en de stengels van uw bloemen doorheen te steken. € 18, houseofthol.nl
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❺ Op wandmeubel
Glowing Roots van
het Nederlandse
merk Spruitje is
plaats voor twaalf
vaasjes, die van
onderen belicht
worden. € 950,
spruitje.nu

