3x
atelier

bloemen &
kunstenaars

BLOEMMOTIEVEN
VAN ANE

BLOEMENKUSSENS
VAN ELINE

BLOEMINKTEN
VAN MAJA

Bloemen… ze maken het leven zachter en
mooier. In de natuur, maar ook op
behang, schilderijen en stoffen. Deze
drie Deense kunstenaars gebruiken
bloemen in hun creaties, maar op
verschillende manieren. Ane tekent en
schildert ze, Eline naait kussenhoezen
van verrassend mooie (en vaak vintage)
stoffen en Maja gebruikt ze om textiel te
verven. Laat je inspireren!
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Bloemmotieven
met een
poëtische twist
ANE KIRSTINE BILDE
In haar huis staan altijd vaasjes met bloeiende takjes
en geplukte bloemen. De natuur inspireert eindeloos.
Ane Kirstine Bilde is illustrator, kunstenaar en
ontwerper en woont op het Deense platteland.
Ze ontwerpt patronen en illustraties in opdracht
en maakt eigen artistiek werk.
Tekst en productie: Bente Halkjær/House of Pictures • Fotografie: Tia Borgsmidt/House of Pictures • Tekstbewerking: Louël de Jong
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GET STARTED

De werkkamer is groot en licht, met
verschillende tafels waarmee Ane
kan schuiven. Erop en eromheen
staan, hangen en liggen
zelfgemaakte creaties en spullen
waar ze inspiratie van krijgt.

Ane tekent prachtige bloemmotieven, maakt lieftallige
dierenkopjes van papier-maché, illustraties, papierkunst,
(geprinte) tekeningen en patchwork.
Droom je ervan je creatieve kant wakker te schudden of
een boost te geven? Ane’s advies: gewoon proberen - en
blíjven proberen. Niet ontmoedigd raken als je niet
tevreden bent over wat je hebt gemaakt, want elke
oefening is de moeite waard.

Ane Kirstine Bilde schildert wat de natuur
brengt: korenbloemen, klavertjes, krokussen,
viooltjes, geraniums, wilgenroosjes. Of het zijn
bloemenprints en -patronen in oude boeken
die haar aan het werk zetten. Ane was nooit
van plan fulltime kunstenaar te worden,
hoewel ze wel design studeerde. Nordic en
humanistic design om precies te zijn, ofwel
ontwerpen voor alle mensen, met respect voor
ieders uniciteit. Toen ze afgestudeerd was, kon
ze niet in haar vakgebied aan de slag, door de
hoge werkloosheid. Maar ze zat niet stil: ze
wijdde zich met liefde aan de zorg voor haar
drie kinderen.

Helderblauwe vergeet-me-nietjes

schilderden. Omringd door potloden en verfkwasten ging Ane dat ook doen. Ze maakte
ook graag speelhuisjes van kartonnen dozen,
die ze prachtig versierde, al dan niet samen
met haar kinderen. Al dat geknutsel stimuleerde haar creativiteit en steeds vaker ging ze in
haar eentje aan de slag.
De dingen die ze maakte hingen niet alleen
thuis aan de muur, haar talent werd opgemerkt.
De plaatselijke bibliotheek vroeg haar een
installatie te maken voor een kunstproject en
in haar enthousiasme stuurde ze ontwerpen
naar het lifestylemerk Rice, wat leidde tot
allerlei tekenopdrachten. Dit was het begin van
Ane’s carrière.
Tegenwoordig maakt ze zowel patronen en
illustraties in opdracht, als eigen kunstwerken.
Het ene mooie bloemmotief na het andere
tovert ze op papier. Die zijn levensecht, met
een poëtische twist. Ze tekent met de hand,
met kleurpotloden, stiften en aquarelverf, en
houdt ervan alles door elkaar te gebruiken.
Haar atelier en huis zijn typisch Scandinavisch
– licht, sober ingericht – maar wel gevuld met
bloemen, takjes, kleine creaties van papier en ➝

Ane komt uit een creatieve familie: haar
grootouders en haar moeder tekenden en
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Het hele gezin heeft een creatieve
inslag, aan deze wand hangt een
kleine selectie van hun werk.

Zodra Ane een potlood, penseel of stift in handen heeft, worden bloemen prachtige plaatjes. Haar patronen en tekeningen zijn zowel
realistisch als poëtisch. Mooie stoffen, oude lepels, gedroogde bloemen en manden kunnen haar inspireren tot nieuwe patronen.
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“Het is een genoegen om de meesterwerken
van de natuur op papier vast te leggen”

Manden vol met de mooiste rollen
papier – sommige eigen werk, andere
gekocht – zijn een vast onderdeel van
het interieur van de werkkamer.

botanische prints in poederige kleuren.
Creativiteit is overal, het vervult Ane’s leven.
Op vakantie of naar zee gaat altijd een
tekenblok of handwerkje mee. En ze omarmt
elk seizoen en doet er het creatieve hare mee.
Krokussen schildert ze in de winter, in het
voorjaar verschijnen er helderblauwe vergeetme-nietjes, korenbloemen komen in de zomer,
bramen in de herfst.

ANE OP SOCIAL MEDIA
Volg op Instagram: @anekirstine.bilde
Of bezoek anekirstinebilde.bigcartel.com om
haar werk te bekijken of iets te kopen.

Deense tuin
Of Ane nu schildert, tekent, werkt met papiermaché, borduurt, breit of patchwork naait: haar
werk is altijd geïnspireerd op flora en fauna.
De natuur zit vol meesterwerken, vindt ze, en
het is een genoegen om die vast te leggen.
Waar ze die inspirerende juweeltjes vindt?
Op tal van plekken: in het bos, aan zee, in haar
tuin op het Deense platteland. Of in het
buitenland, en dan het liefst op het Engelse
platteland of in oude steden zoals Praag.
En dan zijn er nog de vlooienmarkten met hun
rijkdom aan botanische boeken en antiek
papier. De liefde voor al dit moois zie je terug in
haar bloemmotieven. Die zijn kleurrijk,
origineel en prachtig in al hun details. En ze
hebben nog iets extra’s: je wordt er blij van.

Ane schildert vooral bloemen, maar
deze schattige dierengezichtjes van
papier-maché – Betty de muis, Ava
het konijn en August de das – zijn
ook met liefde gemaakt.
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Kussens vol
bloemenpracht
ELINE ENGEN
Reepjes stof zijn als trofee bijeengebonden, op de
muur prijkt prachtig behang, opgevouwen lappen stof
wachten achter glas in de linnenkast. In het lichte huis
van de Deense Eline Engen draait het om bloemdessins.
Ze maakt kussenhoezen en meer, van stoffen die vintage
zijn, of gewoon heel mooi.
Tekst en productie: Bente Halkjær/House of Pictures • Fotografie: Tia Borgsmidt/House of Pictures • Tekstbewerking: Louël de Jong
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GET STARTED
Met uitzicht op haar eclectische moodboard en omringd
door bloemen maakt Eline de mooiste, unieke
kussenhoezen. Iedereen kan zijn creatieve kant
ontwikkelen, volgens Eline. Het gaat erom te ontdekken
welke artistieke uiting het beste bij jóú past. Is dat naaien,
koop dan – vanzelfsprekend – een naaimachine, wat
lapjes stof en een goede schaar. En al doende leert men!

Ze creëerde een mooie bloementuin met wilde
rozen, kamperfoelie, groot sterrenscherm en
andere veldbloemen. Maar ook de naaimachine
kwam weer tevoorschijn. Reden: haar blijvende
fascinatie voor patronen en kleuren.

William Morris

Als kind hoorde Eline Engen thuis dagelijks de
naaimachine snorren. Haar moeder was
naaister en maakte deel uit van een
kunstenaarscollectief waarvoor ze kleding
maakte. Hoewel Eline ook al jong begon, was
de passie niet zo groot als bij haar moeder en
koos ze voor een studie Spaans. Samen met
haar broer startte ze daarna een webshop in
interieurartikelen. Toen dat bedrijf stopte,
zocht ze een creatieve uitlaatklep en ontdekte
ze het tuinieren. Wonend in een landelijke
omgeving, met een tuin die grenst aan
eindeloze weilanden en akkers, lag dat voor de
hand. Zeker gezien haar liefde voor de natuur.
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Eline werkt nu in een interieurwinkel en thuis,
in haar sfeervolle werkhoek, naait ze
kussenhoezen. Maar ook tassen en andere
kleine accessoires, zoals paas- en kersthangers.
Ze heeft een passie voor de rijke stoffen van
Sanderson en William Morris, de belangrijkste
negentiende-eeuwse ontwerper uit Engeland.
Hij ontwierp behang, textiel, tapijten, glas-inlood en interieurs en was medeoprichter van
de arts-and-craftsbeweging, die vond dat de
industrialisatie de wereld van eenvoud,
schoonheid en ambacht had vernietigd.
De ontwerpers van deze beweging wilden al
dat moois van voor de industrialisatie
herstellen, wat zichtbaar is in het decoratieve
behang van William Morris, en in zijn stoffen
met prachtige dessins, bloemen en (bos)dieren. ➝

Eline: “Iedereen zou een eigen
moodboard moeten hebben.
Om zo een eigen stijl en sfeer te
ontdekken, en gewoon om elke
dag blij van te worden.”
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Haar tuin staat vol met wilde rozen en bloemen en grenst aan
eindeloze weilanden. De landelijke omgeving inspireert Eline.

Eline maakt geen geheim van
haar romantische inborst en
liefde voor gebloemd textiel.
Haar kast is een goudmijn voor
stoffenliefhebbers. Ernaast,
nonchalant op de grond, een
vaas met bloeiende takken en
kamperfoelie uit de tuin.
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Eline is altijd op zoek naar stoffen met mooie
prints: grote of juist kleine bloemen, blaadjes,
fruit, klimop. Die stoffen hoeven echt niet
ongebruikt te zijn. Ze geeft juist de voorkeur
aan textiel met een verhaal en vindt het leuk om
vintage stoffen, bijvoorbeeld oude gordijnen,
nieuw leven in te blazen. Wel moet de kwaliteit
goed zijn.

Voelsprieten
Eline’s voorkeur voor oude stoffen maakt dat ze
afhankelijk is van het aanbod. Naar de winkel
voor nog een paar meter favoriete stof is er niet
bij. Het is struinen en zoeken, soms wat langer,

Eline maakt ook tassen van de prachtige vintage stoffen.
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Ze heeft een passie
voor de rijke stoffen
van Sanderson en
William Morris

De naaimachine kwam weer in huis vanwege haar fascinatie
voor patronen en kleuren.

op markten en online. Zorgvuldig selecteert ze
vintage én nieuw. Haar voelsprieten staan
altijd uit, creativiteit slaapt nooit. En ze heeft
haar favoriete adresjes.
Haar kussenhoezen zijn uniek of van een
limited edition. Er is een William Morriscollectie, patchwork-collectie, etnische collectie
en American vintage-collectie, die ze online
verkoopt. In alle collecties zie je dat de natuur
voor Eline een onuitputtelijke bron van
inspiratie is. En niet alleen qua looks, ze wil de
natuur ook voelen. Dus is ze veel in haar tuin
te vinden. Want bloemen die op stoffen door je
handen glijden zijn mooi, maar geurend,
stralend en met wortels in de aarde, daar kan
niets tegenop.

Uit subtiele details blijkt Elines oog voor schoonheid.

ELINE OP SOCIAL MEDIA
Volg Eline op Instagram: @elineengenhandmade
Of kijk en koop mooie kussenhoezen op
elineengen.com

Klassieke stoffen met een geschiedenis worden prachtige kussens.
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Verven met
inkt uit de natuur
MAJA LUND HVIDTFELDT
In Kopenhagen geeft Maja Lund Hvidtfeldt nieuw
leven aan bloemen en planten. Op ingenieuze wijze
verwerkt Maja de betoverende natuurtinten tot de
mooiste kleurstoffen en patronen. Haar atelier is een
sfeervol, ecologisch laboratorium, met glazen potten
vol spannende plantenvondsten en touwen die zijn
gespannen van muur naar muur, waaraan bossen
bloemen hangen te drogen.
Tekst en productie: Bente Halkjær/House of Pictures • Fotografie: Tia Borgsmidt/House of Pictures • Tekstbewerking: Louël de Jong
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GET STARTED
Volgens Maja kan iedereen leren creatief te zijn, wat
voor haar betekent: werken met iets vertrouwds op
een nieuwe manier. Het gaat erom je te laten
onderdompelen, maar ook is het belangrijk om
gedisciplineerd te zijn. Zo krijg je een ambacht onder de
knie. Een kwestie van oefening en inspanning.

Ze maakt kleurstoffen van allerlei natuurlijke
materialen en werkt hiervoor samen met lokale
kwekers en bloemwinkels. Die leveren haar
bloemen die niet verkocht kunnen worden
omdat ze niet mooi genoeg zijn of die al
gebruikt zijn, op beurzen en tentoonstellingen
bijvoorbeeld. Daarnaast gaat ze zelf geregeld
op pad om te verzamelen in de natuur.
Ze experimenteert het liefst met zo veel
mogelijk plantaardig materiaal.

Wilde hyacinten
Maja heeft altijd getekend en geschilderd en
had grote belangstelling voor kleuren en de
natuur. Toen ze in haar werkende leven kunst
en creativiteit miste, stortte ze zich op een
studie textieldesign en handwerk – ze had al
een bachelor in de muziekwetenschap. Het
vooruitzicht te werken met synthetische en
vervuilende kleurstoffen, zoals in de industrie
veelal gebruikelijk is, sprak haar totaal niet
aan. In plaats daarvan wilde ze werken met
kleurstoffen op plantaardige basis, duurzaam
en lokaal. Nog tijdens haar studie begon ze
haar eigen bedrijf: Københavns Plantefarveri.
Hier ontwikkelt Maja haar eigen producten en
verft ze textiel voor andere ontwerpers.
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Maja verwerkt ook verhalen in haar creaties.
Op verzoek verwerkt ze bloemen die een
speciale betekenis hebben in verf. Zo
vereeuwigt ze dierbare herinneringen op stof.
Maja: “Ik ben dol op een kimono die ik verfde
voor een klant. Zij wilde een specifieke weide
met wilde hyacinten herdenken – een plek
waar ze een groot deel van haar jeugd
doorbracht. Een prachtig idee. De kimono is zo
mooi geworden.” Ze gelooft in favoriete ➝

In glazen potten zitten spannende plantenvondsten (bloemen
van de bloemist en uit de natuur) die verwerkt worden tot verf.
Alle kimono’s zijn met de hand geverfd en uniek.
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Maja maakt ontelbare kleurstalen om kennis te vergaren over
elke plant. Overal in het atelier hangen bossen met de mooiste
bloemen – sommige komen rechtstreeks uit de natuur, andere
zijn oude boeketten. Met plukken in de natuur wacht Maja
altijd tot de bloemen net beginnen te verwelken. Zo kunnen
zowel bijen als mensen nog van de bloemen genieten voordat
ze tot verf worden verwerkt.

Maja deelt een atelier met andere kunstenaars, maar heeft haar eigen sfeervolle hoek. Nieuwe projecten beginnen altijd aan de grote
werktafel, met een grote lap zijde die geverfd gaat worden.
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Maja experimenteert veel, hier hangt garen dat de
prachtigste kleuren kreeg. Met aan elke bundel
een label met het recept van de kleur. Gedroogde
bloemblaadjes worden bewaard in potjes. Hoewel
ze verlept zijn, bevatten ze nog veel kleur.

Op verzoek verwerkt Maja bloemen met een speciale betekenis
in verf. Zo vereeuwigt ze dierbare herinneringen op stof

kledingstukken. Volgens Maja is het bijzondere
verhaal achter een kledingstuk terug te zien in
hoe iemand het draagt. En in hoe een
kledingstuk voelt. Ze ontwikkelde een
methode om natuurbeelden op zijden kimono’s
te creëren met verschillende kleurenthema’s.
De series hebben namen als Listening to Trees,
In the Golden Hour, Shadows of the Sea en My
Childhood Garden. Alle kimono’s zijn met de
hand geverfd en uniek, aangezien geen twee
verfstoffen hetzelfde zijn.

MAJA OP SOCIAL MEDIA
Volg Maja’s bloeiende universum op
Instagram op @kbhplantefarveri en online op
kbh-plantefarveri.dk
Ze geeft ook workshops plantaardig verven in
haar studio in Kopenhagen.

Ontelbare kleurstalen
Inspiratie komt uiteraard uit de natuur, maar
ook uit de textielwereld, kunst, architectuur,
literatuur, muziek en reizen. Maja maakt
ontelbare kleurstalen om kennis te vergaren
over elke plant. Zo heeft ze diep inzicht
gekregen in de invloed van de seizoenen en de
groeiplaats op het kleurgehalte van een bloem
of blad. Het is altijd de natuur die de kleur
bepaalt. In thuisland Denemarken zijn de
meest voorkomende uitkomsten geel- en
bruintinten. Maja: “In andere delen van de
wereld is het kleurenspectrum veel breder.
Daarom vind ik het opwindend om te reizen en
te onderzoeken wat de plantaardige producten
van andere lokale landschappen kunnen doen.
Die ervaringen neem ik mee naar huis voor
mijn eigen productie.”

Bij het verven van de stof strooit Maja de
blaadjes willekeurig over het oppervlak.
Is dat klaar, dan wordt het opgerold voor
verdere verwerking.
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