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Introductie
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WE ARE A CREATIVE MODERN DESIGN
WITH FRESH NEW IDEAS

De   Asian Paperdress geeft het leven weer, 
waarbij de afwezige mens in het middelpunt staat.

Stilzitten is er voor mij niet bij. Ik ben altijd 
op zoek naar manieren om mijzelf creatief 
te uiten. Het aanzetten tot het bespreken 
van taboe onderwerpen en de vinger op 
de zere plek leggen, zijn de motivatie 
voor mijn kunstwerken. Diverse knel- en 
irritatiepunten van het alledaagse leven 
vormen voor mij een enorme bron van 

inspiratie. De opzet is duidelijk: “Je hoeft 
mijn kunst niet mooi te vinden, het moet 
iets met je dóen! ”

Meer info: 



Inhoud

   6. Het idee
   9. Het proces 
11. De tegenslag
13. Een nieuw begin
15. Het verloop
17.  Het assembleren
19. De fotoshoot
21. Het resultaat
23. De presentatie



Het idee
Sinds 2011 speel ik al met het idee om 
een kunstobject te creëeren dat de 
vergankelijkheid van het leven weergeeft. 
Een object dat kan weergeven dat leven en 
dood onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. En tegelijkertijd dat zoiets broos, als 
leven en dood,  zowel afschrikwekkend kan 
zijn, als mooi en puur. Iets waar je alleen 
maar enorm ontzag voor kan hebben.

Het kunstobject is gemaakt van papier. Het is een verwijzing naar het leven: 
je komt als een blanco blad op de wereld. Gaandeweg wordt het blad 
beschreven en wordt er iets moois uit gevormd. Uiteindelijk vergaat het tot 
as. Zo zal ook de demoversie van deze jurk verbrand worden tot as. 
De typisch Japanse motieven zijn minutieus uitgesneden middels 
lasertechniek. De papieren jurk krijgt hierdoor, net als het leven, iets fragiels 
en zachts. Ik heb mij laten inspireren door de Japanse levensfilosofie Wabi 
Sabi. Waarbij alles draait om de schoonheid van het vergankelijke en het 
onvolmaakte.



Het proces
Ik heb voornamelijk schetsen gemaakt van 
dieren, planten en watervallen  vanwege hun 
betekenis. En één boom in het bijzonder 
de kersenbloesem. Voor Japanners is de 
kersenbloesem sterk verbonden met het 
leven: de bloei en het verval is verbonden 
met het leven van de mens. De sakura geeft 
een boodschap mee: het is belangrijk om 
intens te genieten van de bloei van een 
leven, om daarna te accepteren dat de 
bloei slechts van korte duur is.



De tegenslag
Het in elkaar zetten van de jurk was nog 
niet zo eenvoudig, zeker als je nooit naailes 
hebt gehad. Ook bleek dat er een paneel 
te veel was. Gelukkig was het patroon 
nog niet klaargemaakt om te laseren, 
want dat zou een kostbare misstap zijn 
geweest. Al doende leert men; test, check 
en nogmaals testen. Tijd voor een nieuw 
patroon voor de jurk en ook dat werd eerst 
getest. 

Door middel van schuiven over het 
patroon werden alle enkele schetsen op 
het papier gelegd tot ze hun uiteindelijke 
plek vonden.

Nu kwam het moeilijke gedeelte, er moest 
een mooie overgang worden gecreëerd 
om er één geheel van te kunnen maken. 
Door direct de verbindingen op het 
patroon te tekenen en deze vervolgens 
in te scannen en opnieuw af te drukken, 
kreeg de tekening steeds meer vorm.

Met behulp van Adobe illustrator kon ik 
sommige scans vergroten of juist kleiner 
maken waar dit nodig was. Zo kreeg het 
ontwerp meer diepte in plaats van een 
plat eendimensionaal geheel.

Toch waren er vaak nog extra schetsen 
nodig. Hierbij heb ik mij laten inspireren 
door de Japanse tuinen.  De afwisseling 
van groen, steen en water geeft rust, zo 
ook in dit kunstproject. Belangrijk is dat 
alles naadloos op elkaar aansluit en de 4 
seizoenen behouden blijven.



Een nieuw begin
De projecttekening moest volledig worden aangepast zodat deze op het 
nieuwe patroon zou passen. Hierdoor kon ik nogmaals kritisch kijken naar 
alle elementen. "Komen alle onderdelen tot hun recht? Ben ik nog delen 
vergeten of moet ik juist gaan schrappen? Kill your darlings."

Dus terug naar de tekentafel... Opnieuw passen en meten. Scannen en 
printen, om er vervolgens overheen te tekenen.  Maar vooral ook veel knip 
en plakwerk, zowel op schaal als een op maat gemaakte versie.

Inmiddels waren de voorbereidingen voor 
de fotoshoot van het project al in volle 
gang. De jurk moest perfect aansluiten op 
het lichaam van model Judith Sijstermans. 
Niet alleen de tyvek papieren overrok, 
voordat het werd uitgesneden met de 
laser, maar ook de onderrok moest goed 
passen.



Het verloop
Nadat de   Asian Paperdress is gepast, 
is het patroon van de rok opgemaakt in 
Adobe illustrator om vervolgens te laten 
laseren door De-Factorij in Eindhoven. 

Ook dit ging niet altijd van een leien dakje. 
Het tyvek papier bleef soms hangen op het 
rooster en sommige lijnen lagen voor de 
laser nét even te kort op elkaar.



Het assembleren
Na het laseren begon het moeilijke 
gedeelte: het in elkaar zetten van de rok.  
Eerst alle stukjes restpapier verwijderen 
en dan met rijstlijm op elkaar plakken. Met 
rijstlijm heb je meer tijd om alles goed te 
schuiven en te plaatsen. Elke millimeter 
telt om alle uitsnedes perfect op elkaar te 
laten passen. 



De fotoshoot
Het "Cemetery of the insane" is het decor 
voor onze fotoshoot. De ideale plek voor 
deze shoot, aangezien het Agentschap 
voor Natuur en Bos heeft besloten om 
deze plaats te laten “bestaan en verstillen 
in harmonie met de natuur. Waar leven en 
dood tezamen komen in de natuur".

De bijzondere make-up werd verzorgd door 
Visagie Maastricht by Edith Remmen.



Het resultaat
Na veel hard werken, soms wat vloeken en tieren, 
maar bovenal heerlijk creatief bezig zijn,  ben ik zeer 
tevreden over het resultaat. 

Een prachtige   Asian Paperdress !



De presentatie
De  Asian Paperdress staat tot en met oktober 2017 in de etalage bij 
Toerisme Hasselt in verband met het Yokoso festival.   Hiervoor is een in het 
oog springend ontwerp gemaakt, volledig in dezelfde stijl als de jurk. Door 
de kunst van het papiervouwen, origami, zijn er diverse lotusbloemen en  
enkele kusudama bloemen gemaakt om het te laten leven.  Om het geheel 
compleet te maken heb ik een raamsticker geplaatst waardoor er diepte 
ontstaat en het verhaal wordt verteld. 
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