Geef een abonnement
op TxP cadeau

‘Op jeugdige leeftijd werd ze
verliefd op slechte smaak’

haar eigen perspectief wil onderzoeken in

Reacties

haar werk. Ze beschrijft zichzelf als een

Ninni mijmert verder: ‘Een sterke motiva-

dramatisch, hypergevoelig persoon, die

tie om te werken is mijn publiek en hun

veel persoonlijke ervaring heeft met deze

reacties. Als niemand iets uit mijn werk

thema’s in het dagelijks leven.

zou halen, had ik me echt twee keer moe-

Het valt op dat haar figuren vaak grote

ten bedenken waarom ik dit doe. De ver-

handen, lange armen en benen hebben en

scheidenheid aan reacties intrigeert me,

opvallende voeten. Ninni vertelt: ‘Mijn

het laat zien dat er geen goede of foute

figuren zijn een lofzang op onze dierlijk-

antwoorden zijn en dat er geen puzzel is

heid. Ze zijn een gedetailleerde versie van

om op te lossen. Wanneer het werk enige

een ledenpop met zachte en onhandig

emotie of gedachte heeft uitgelokt, denk

ledematen. Ik ben gepreoccupeerd met

aan opluchting, vreugde, acceptatie of

handen en voeten. Een figuur met grote

comfort, dan heb ik het goed gedaan.’

handen ervaar ik als makkelijker te benaderen; door hun voeten zijn ze heel aanwezig en geaard. Ik probeer te ontdekken

www.ninniluhtasaari.com

hoe ver je van een realistisch beeld van

www.instagram.com/ninniluhtasaari/

Links: Ninni Luhtasaari,
Guess who, 2019, 46 x 39
cm, borduurgaren, glaskralen, pailletten.
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Rechtsboven: Ninni
Luhtasaari, I’m going to
be on tv, 2018, 85 x 81
cm, borduurgaren, glaskralen, pailletten.
Rechtsonder: Ninni
Luhtasaari, Sex Fingers,
2016, 50 x 44 cm,
denim, borduurgaren,
pailletten.

TxP is een prachtig magazine om cadeau te geven
tijdens de feestdagen. Om de daad van het geven
nóg leuker te maken hebben we een feestelijke
cadeauverpakking ontwikkeld. Bovendien krijgt
de gelukkige ontvanger een textiele verrassing.

Een cadeau-abonnement omvat 4 nummers
(één jaargang) voor € 33,-*.
* P r i js, i n c l u s i e f v e r z e n d k o s t e n o p
basis van verzending in Nederland.

een man of vrouw kunt afwijken om toch
nog een herkenbaar karakter te kunnen
creëren.’

Een cadeau-abonnement bestel je op www.textielplus.nl/cadeau

