Sprookjesachtig borduurwerk van Ninni Luhtasaari

Links: Ninni Luhtasaari,
Where? Here, 2019, 92 x 65
cm, borduurgaren,
glaskralen, pailletten.
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Rechts: Ninni Luhtasaari, Here you bear, 2016,
43 x 39 cm, borduurgaren,
glaskralen, metaaldraad,
pailletten.

Vreemde wezens

Op jeugdige leeftijd werd ze verliefd op

oppervlakken. In mijn borduurwerk cre-

kater. Het viel in de smaak, vrienden

slechte smaak. Voor haar werk eigent ze

ëer ik reliëf door het gebruik van pailletten

begonnen handgemaakte batches bij

zich de meest surrealistische elementen

en glazen kralen en experimenteer ik met

haar te bestellen, ze kreeg het erg druk.

van kitsch toe. Absurditeit en te vreemde

het combineren van glanzende en matte

Borduren voelde gemakkelijk voor haar,

grappen vindt ze geweldig. Om haar werk

materialen. Mijn beeldende vormentaal

met de handen werken deed ze al: met

te beschrijven gebruikt ze dromerige

en thema’s zijn, ongeacht het medium,

klei. Nadat ze tientallen badges had

termen als: ‘de pluizige broers hebben

hetzelfde. Ninni vertelt: ‘Ik heb het geluk

gemaakt bedacht ze dat ze het borduren

maar vijf benen’, ‘je favoriete glimlach is

dat ik van mijn werk kan leven, iets wat

ook in haar kunst kon gebruiken en ging

een drijver’ en ‘er steken oranje lichaams-

niet gebruikelijk is bij jonge kunstenaars.

zich daar meer en meer op concentreren.

delen uit een struik’. De zoekterm die

Je moet wel echt kunstenaar willen zijn,

Hoe ze te werk gaat: ‘Meestal heb ik een

verschijnt op zoek naar haar website is:

anders is het onmogelijk om de onzeker-

min of meer gedetailleerde schets van

“World Famous Artist Ninni Luhtasaari

heid van de kunstwereld te verdragen.

wat ik wil uitvoeren. Ik teken de contou-

Best”.

Omdat Finland een welvarend land is, kan

ren op de stof zodat de basisvormen vast-

ik mijn dromen najagen.’

liggen. Het uitvoeren is een spontaan

T E K S T: D O RO T H É S W I N K E L S

Op vaak vintage ondergronden verbeeldt de Finse kunstenaar Ninni Luhtasaari
(1987) met een naald en wat draad, kraaltjes en pailletjes, haar vreemdsoortige
kleurige wezens met slungelige armen en benen en priemende kraaloogjes.
Haar werk is grappig, mysterieus, absurd, dromerig, verontrustend, stoot af en
trekt aan. Ninni is een soort van ‘vrouwelijk kunstenaarscollectief’: ze is beeldend kunstenaar, ze borduurt, maakt keramische objecten en installaties, is
daarnaast hoedenmaker én muzikant.

proces. Ik kan vooraf niet voorspellen

Kruisbestuiving
Over haar uiteenlopende bezigheden

Borduren

welke kleuren en materialen ik zal gaan

vertelt Ninni: ‘Ik weet niet of mijn beel-

Tijdens haar academietijd, ze studeerde

gebruiken, tijdens het proces maak ik

dend werk anders zou zijn als ik niet ook

keramiek, raakte Ninni geïnspireerd door

keuzes.’

muzikant was. Ik houd van melodie en

badges, vaak geborduurd, die ze overal op

ritme. In mijn borduurwerk vertaal ik dat

internet tegenkwam. Ze besloot te probe-

Figuratie

in kleurgebruik en kleurharmonie. Bij

ren ze zelf te borduren en schafte de

Psychologie, interactie, seksualiteit,

werken in klei houd ik van de driedimensi-

benodigde spullen aan: naalden, garens,

schaamte, liefde, onderbewustzijn, dier-

onaliteit, de combinaties en de afwisse-

ondergronden, kraaltjes en pailletten.

lijkheid, lef, intuïtie en nieuwsgierigheid

ling van glanzende en matte

Haar eerste werkje was een mol met een

zijn stuk voor stuk dingen die Ninni vanuit
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