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Dag lieve vrienden, een tijdje geleden vertelde mijn ex-collega
Jasmine Bujanic over het eindwerk van haar zus Kristy Bujanic.
Kristy is juweelontwerpster en de bezielster van ‘The Cabinet of
Love for a Bit of Fluff’. Ik dacht: hier wil ik meer over weten!
Enkele weken geleden ontving Kristy me hartelijk in haar atelier
aan de PXL-MAD om me mee te nemen op een reis door cultuur,
imaginatie en creatie.

https://www.smallteaser.com/@tineversleegers/writings


Juweelontwerpster Kristy Bujanic in haar atelier. — by Tine Versleegers

Kristy Bujanic is opgegroeid in een Kroatisch gezin in Genk. Na twee jaar
gezondheidswetenschappen te hebben gestudeerd in Maastricht, besefte ze

https://www.smallteaser.com/user/tineversleegers


dat dit niet helemaal haar ding was en ging ze schilderkunst aan de PXL-
MAD in Hasselt studeren. Tijdens het daaropvolgende Erasmus-
programma Vrije Kunsten in Bristol (GB) kwam zij tot een belangrijk
inzicht. “Ik werd hier omringd door mensen die zo gepassioneerd waren
door hun vak dat ik zelf op zoek ben gegaan naar iets waar ik ook zo
gepassioneerd door kon zijn. Ik weet niet of het per toeval was of dat het zo
moest zijn, maar die passie heb ik vanaf de eerste dag juweelontwerp
gevoeld en het heeft me nooit meer losgelaten. Echt ambachtelijk bezig zijn
geeft me zo veel voldoening!” vertelt Kristy enthousiast.



Kristy Bujanic: "Echt ambachtelijk bezig zijn geeft me zo veel
voldoening!" — by Tine Versleegers

Het idee achter ‘The Cabinet of Love for a Bit of Fluff’
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De Kroatische cultuur en haar gezin binnen de westerse cultuur, in
combinatie met haar eigen kritische kijk hierop, liggen haar nauw aan het
hart en vormen de rode draad doorheen ‘The Cabinet of Love for a Bit of
Fluff’. Kristy licht alvast een tipje van de sluier. “Tijdens vakanties in ons
huis in Kroatië werden mijn moeder, mijn zus en ik op de koffie bij de
overburen verwacht. In een donkere, benauwde ruimte zaten we aan de
keukentafel. De buurvrouw was een kettingrookster, alles plakte, de koffie
was sterk en er bleef van die dras over in onze glaasjes. Alles was vies,
kleverig en heel onaangenaam. Niks kon me laten blijven zitten op mijn
stoel omdat alles jeukte en vies was en toch moest ik gewoon meevolgen
met het gesprek”, herinnert Kristy zich, “Vanaf het moment dat ik terug
buiten stond, was ik toch blij dat ik geweest was. En ik kom eigenlijk nu
pas tot het besef dat dat iets fijn en heel bijzonders was waarom die twee
dingen samen konden gaan: ergens heel graag willen zijn en er toch heel
hard van willen weglopen.”

De jonge Kristy in Kroatië.

Kristy ging vervolgens aan de slag met dit tegenstrijdige gevoel van liefde



en afschuw. Ze presenteert haar collectie als een geheel waarin alle stukken
hun eigen verhaal hebben. In sommige verhalen komt het viezere sterker
naar voren dan in de andere en alles speelt zich af in een imaginair huis.
Kristy toont ons een blik achter de schermen. “Ik ben eerst op zoek gegaan
naar materialen die dat gevoel al in zich hadden. Uit verzamelingen van
mijn opa, mijn mama en mezelf heb ik selecties gemaakt”, legt ze uit, “Die
materialen heb ik geassembleerd en dan ben ik intuïtief gaan kijken naar
wat er samengaat: is dit wat ik wil en is het dat niet, hoe kan ik het dan
beter maken? Dan geef ik bepaalde stukken nog wat meer karakter door
het toevoegen van historische referenties van Victoriaanse haarjuwelen en
rouwjuwelen.”

Deze broche maakt deel uit van Kristy's collectie 'The Cabinet of Love for
a Bit of Fluff' — by Moira Tuand

De grootste troef van ‘The Cabinet of Love for a Bit of Fluff’: Kristy vertaalt
heel persoonlijke gevoelens naar een tastbaar werk. Ze merkt dat haar
werk dat gevoel terug communiceert naar de kijker, wat het universeel
maakt. “Ik vind het heel fijn als ik een positieve respons krijg of juist te



horen krijg dat iets heel afstotelijk is. Dan merk ik dat het heeft
aangeslagen”, zegt Kristy met een BIG SMILE.

Broche ontworpen door Kristy Bujanic. — by Moira Tuand

Toekomstdroom: een eigen galerij

 Deze talentvolle juweelontwerpster droomt van een eigen galerij. “Idealiter
zou ik mijn eigen werk maken en dit samen met het werk van andere
kunstenaars tentoonstellen”, besluit Kristy.

‘The Cabinet of Love for a Bit of Fluff’ is het afstudeerproject van
juweelontwerpster Kristy Bujanic. Het gaat over een archief van
herinneringen van liefde voor kleine dingen, over aantrekking en afstoting.
Je kan haar en andere afstudeerprojecten van de masters van PXL-MAD
School of Arts Hasselt, LUCA School of Arts Campus C-mine Genk en de
faculteit Architectuur en kunst van de Universiteit Hasselt gaan
bewonderen op EXIT/17. Deze expositie loopt van 23 tot en met 26 juni in
C-mine in Genk.



Lieve vrienden, wij gaan toch zeker een kijkje nemen op EXIT/17? Meer
uitleg vind je hier: https://www.facebook.com/events/105847510010573/.
Wil je meer weten over Kristy en haar werken, dan kan je terecht op haar
mooie website https://www.kristybujanic.com .

Ik bedank Kristy voor het fijne gesprek en wens haar heel veel succes met
‘The Cabinet of Love for a Bit of Fluff’!

This article was originally published on @tineversleegers
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Tine Versleegers

Dag lieve vrienden, ik ben Tine Versleegers. Ik heb een viertal jaar als gedragstherapeut gewerkt
en nu volg ik mijn passie: mensen verbinden door patronen, illustraties, verhalen en muziek.


