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Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming vooraf door derden gebruikt of openbaar gemaakt worden.

Wil je graag iets uit dit document gebruiken, stuur dan en mail naar: elinejanssens@planet.nl en we komen er vast wel uit.








De vaas bepaald de ruimte. 

Joanna Koerten (Nederlandse knipkunstenares 1650-1715)  kende zowel  ‘Bloemstillevens met Delfts blauwe Vaas’  als de Japanse manier van bloemschikken: de Ikebana.

De overeenkomsten tussen ‘Blompot’ (vaak de titel van een 17e eeuws bloemstilleven) en Ikebana is het feit dat het beide om bloemschikken gaat.

Er is altijd sprake van de natuur (tijdelijk) naar binnen halen, het interieur verfraaien, iets herdenken, iets vieren, het seizoen aanduiden, iets eren, of gewoon pronken (een pronkjuweel) 

Een bloemstilleven of een Ikebana- kunstwerk bestaat uit:

Een Vaas

Een bloem/ tak of meerdere bloemen / meerdere takken.

Een idee over bloemen in een vaas

Een  omringende ruimte.

De vaas bepaald de ruimte; onderzoek 
In mijn onderzoek naar de verschillen en de overeenkomsten tussen Nederlandse vazen en Ikebana viel het me op dat ‘De Vaas de ruimte bepaald’.

De vorm van de vaas bepaald de ruimte die de vaas in combinatie met de bloemen of takken uiteindelijk inneemt in het interieur.

Met andere woorden : De Vaas is richtinggevend aan  de ruimte die het bloemstilleven in gaat nemen in een interieur. De vorm van de vaas bepaald hoe en in welke richting de bloemen zich 
presenteren, ontwikkelen en ook aftakelen. 
Tijdens het ontwerpen van beelden voor openbare ruimtes en tentoonstellingen onderzoek ik deze stelling. Ik onderzoek zowel de emotionele, beeldende als materiële impact van een vaas met 
bloemen  op een ruimte. 

Met (uit papier en karton) geknipte voorstellingen van vazen en bloemen maak ik nieuwe variaties van 17e eeuwse Bloemstillevens.. De ontwerpen worden zowel in het vergankelijke materiaal 
papier als in de minder vergankelijke materialen keramiek, gepoedercoat staal, brons en beton uitgevoerd. 

 



Zeg het met geknipte bloemen! 

Bloemen in een vaas zijn tijdgebonden. 

De letterlijke tijd dat bloemen de vaas een gezicht geven is een weekje.
Dat vinden we niet erg, we hebben leren leven met de vergankelijkheid van 
de bloemen en vinden het misschien wel fijn om iedere week weer een ander 
leuk boeket te kopen of te ontvangen.
Een voorjaarsboeket, een zomerboeket, een gemengd boeket, tulpen, takken 
hulst; allemaal verfraaien ze tijdelijk ons interieur en geven de jaargetijden 
een gezicht (en soms ook nog een geur).

Om de pracht van een boeket in een vaas wat langer vast te houden zijn er in 
de 17e eeuw veel ‘Blompotten’ geschilderd en in de vorm van prentkunst 
ruim verspreid.
De boodschap van deze geschilderde en gedrukte ‘Blompotten’ had wel te 
maken met het begrip ‘vergankelijkheid’.
De bloemen in het bloemstilleven waren vergankelijk maar ook het leven 
zelf.

De populariteit van De Blompotten/ of bloemstillevens is sinds de 17e eeuw 
nooit verdwenen.

Bloemisten laten zich erdoor inspireren, maar ook kunstenaars, 
theatermakers, schrijvers en uiteraard ook componisten, dichters en zangers.

In de workshop ‘Zeg het met geknipte bloemen’ krijg je praktische tips over 
hoe je met papier, schaar en lijm een prachtige Vaas met bloemen kan 
maken.
Het begint met het bekijken van inspirerende voorbeelden en een onderzoek 
naar het begrip ‘Blompot’ of ‘Bloemstilleven’.

Veel plezier, en knippen maar !

De geknipte blompot van Joanna Koerten 



Om nu tot een mooie geknipte bloemenvaas te komen heb je nodig:

Een geknipte vaas, geknipte bloemvormen of takken en ruimte (op je papier).


Knip eerst de vaas uit, knip de bloemen en of takken + blaadjes uit en ga dan 
een mooie compositie maken.


Je kunt gekleurd papier gebruiken maar je kunt ook de vaas of de bloemen 
beschilderen of met kleurpotloden verfraaien.


Als je tevreden bent met de compositie plak je alles met lijm op het papier.




Bloempotten 



Hobbylĳm 

Gekleurd papier

Schaar 

Met een geknipte vaasvorm, bloem- en blad-vormen en stengels, maak je een mooi bloemstilleven.



Tropische bloemen in hollandse of chinese blauw/witte keramische vazen





















Bloemstilleven met bloemen in 1 kleur












