
Juweelontwerpster  
geeft de toeschouwer  
een platvorm om 
patroon doorbrekend  
te kijken en te beleven 
Met haar afstudeerproject The Cabinet of Love for a 
Bit of Fluff  vertaalt Kristy Bujanic heel persoonlijke 
gevoelens naar een tastbaar concept. Haar project 
gaat over dubieuze jeugdherinneringen van liefde en 
afschuw voor kleine dingen, over aantrekken en afsto-
ten, en over de Kroatische familiecultuur. Haar juwelen 
communiceren dat gevoel terug naar de kijker, wat het 
universeel maakt. Zij mocht hiervoor de C-mine Award 
Genk in ontvangst nemen tijdens de Wanatoe 2017.
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Kristy is de jongste van de  
familie. Haar Kroatische 
roots dankt ze aan haar 

grootouders, die zowel aan vaders- 
als aan moederszijde naar Genk 
waren gereisd om als gastar-
beiders in de mijnen van Water-
schei en Zwartberg te werken. Ze 
woonden eerst in het zogenaamde 
barakkenkamp in Zwartberg. Later 
kochten ze een huis in de huidige 
Torenlaan. Zelf groeide Kristy op in 
een mijnwerkerswoning naast het 
treinspoor in Zwartberg.

Kristy Bujanic studeerde twee 
jaar gezondheidswetenschappen 
in Maastricht. Toen het voor haar 
duidelijk werd dat deze studie 
te theoretisch was, koos ze om 
schilderkunst te gaan studeren aan 
de PXL-MAD in Hasselt. Tijdens 
het daaropvolgende Erasmus-pro-
gramma in Bristol kwam zij tot een 
belangrijk besef. “Alle studenten 
waren heel dynamisch en gepas-
sioneerd door hun vak, terwijl dat 
voor mezelf zo niet aanvoelde op 
dat moment. Ik was niet klaar om 
mijn master schilderkunst te doen 
en daarom ben ik op zoek gegaan 
naar iets waar ik ook zo gepas-
sioneerd 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 heeft me nooit meer 
losgelaten. Echt ambachtelijk bezig 
zijn geeft me zo veel voldoening!” 
vertelt Kristy enthousiast. En zo 
werd Bristol een kantelpunt.

Hedendaagse juweelkunst

In de hedendaagse juweelkunst 
wordt men gestimuleerd om de 
plastische mogelijkheden van 
andere, nieuwe materialen te 
benutten. Men wordt aangezet tot 

originele experimenten en tot een 
maximaal benutten van de moge-
lijkheden van de gebruikte ma-
terialen. Kristy Bujanic gebruikte 
voor eerdere projecten onder meer 
printplaten en cd‘s (Neo-Deco), 
koffielepels (Kod Davorka), puz-
zelstukjes (Puzzle) en nu voor haar 
eindwerk zeep, zeepsteen en corian 
(The Cabinet).

Als we vandaag over juwelen 
spreken, denken we ook niet langer 
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IK VIND HET  
HEEL FIJN ALS IK 
EEN POSITIEVE 
RESPONS KRIJG 
OF JUIST TE HO-
REN KRIJG DAT 
IETS HEEL AFSTO-
TELIJK IS. DAN 
HEEFT HET HEEFT 
GEROERD

alleen aan ringen, kettingen of 
kleine esthetische objecten. Het 
handelt over een vorm van expres-
sie; het uitdrukken van een idee 
door middel van een breed gamma 
aan technieken en thema’s. Het 
zoeken en onderzoeken, het spelen 
met materialen, de gevoeligheid, 
de grootte, zelfs de geur van een 
stuk is belangrijk. 

Kristy is op zoek gegaan naar 
patronen binnen de leefomgeving 
waar ze is opgegroeid. Zo draagt 
elk juweel of object van haar ook 
een verhaal in zich dat zorgt voor 
een link tussen ideeën, plaatsen en 
mensen waardoor er een dialoog 
kan ontstaan. Het hedendaags 
juweel geeft de toeschouwer een 
platvorm om patroondoorbrekend 
te kijken en te beleven, want voor 
Kristy is communicatie het meest 
belangrijke detail.

The Cabinet of Love for  
a Bit of Fluff

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 
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rode draad doorheen The Cabinet 
of Love for a Bit of Fluff. Kristy 
Bujanic onderzoekt de mogelijk-
heden om haar herinneringen 
en gevoelens uit haar kindertijd 
via juwelen en objecten te com-
municeren. Deze gevoelens zijn 
persoonlijk, maar ook erg herken-
baar. Ze focust zich op het zoeken 
naar een balans tussen liefde en 
afschuw en ze gebruikt materialen 
die deze gevoelens oproepen of 
inspelen op herkenning. Ze vertrekt 
vaak van objecten die niet meer 
gebruikt worden, zoals roestig 
staal, victoriaanse haarjuwelen en 
badkamerspullen.

Kristy heeft een imaginair huis 
gecreëerd waarin vier kamers 
samenkomen. Deze ruimtes komen 
voort van herinneringen uit haar 
kindertijd: de badkamer, de garage, 
de wasplaats en de gang. 
Haar grootste affiniteit gaat uit 
naar de badkamer. omdat we die 
enkel delen met personen die we 
liefhebben. “Op deze plek kunnen 
de personen die wij lief hebben hun 
meest intieme zelf zijn. Hier aan-
schouwen we een rauwe reflectie 

van deze persoon en tegelijkertijd 
houden we hierdoor van hem/
haar”, legt Kristy uit. Deze intieme 
relatie heeft naast een mooie kant 
natuurlijk ook een minder mooie of 
negatieve zijde. Net dat spannings-
veld trekt haar aan. 

Van het meest vieze aan een haar-
borstel, namelijk de haren die ach-
terblijven na het kammen, heeft zij 
het meest kostbare gemaakt.
Uit zeepsteen ontwerpt ze een ring 
die aan de binnenkant wordt gedra-
gen, omdat het veel intiemer is, iets 
wat je voor jezelf houdt. Het juweel 
past net in de hand zoals waar men 
een zeepje houdt wanneer men 
zijn/haar handen wast. De zet-
ting rond de steen is dan weer vrij 
agressief, maar ze noemt het een 
koesterend kooitje, iets wat je wilt 
koesteren op een semi-agressieve 
manier, met tandjes die iets willen 
vastpakken. Aan een zilveren bal-
ketting hangt ze een zelfgemaakte 
badstop uit zeepsteen. Van Kroa-
tisch kant maakt ze een familie-
medaille die lijkt op een mili taire 
decoratie. Het meest propere uit 
de garage, namelijk een zeepje, 

combineert ze met het meest vieze 
dat ze vond, een dood muisje. Op 
die manier ontstaat er een zeepje 
met een staartje. Bepaalde stuk-
ken geeft ze nog wat meer karakter 
door het toevoegen van historische 
referenties van Victoriaanse haarju-
welen of rouwjuwelen.

Op de koffie in Kroatië

In het geval van Kod Davorka uit 
2016 staan een reeks koffielepel-

tjes symbool voor een herinnering 
uit haar kindertijd en duiden ze op 
een specifiek gevoel. Dit gevoel kan 
omschreven worden door “ergens 
niet meer willen zijn en willen weg-
lopen, maar tegelijkertijd blij zijn 
dat je er bent.” Elk van de twaalf 
lepeltjes staat voor een apart ele-
ment uit die herinnering en plaats.

“Tijdens vakanties in ons huis in 
Kroatië werden mijn moeder, mijn 
zus en ik op de koffie bij de over-
buren uitgenodigd. In een donkere, 
benauwde ruimte zaten we aan de 
keukentafel. De buurvrouw, Davorka,  
was een kettingrookster, de koffie 
was sterk en er bleef van die dikke 
dras achter in onze glaasjes. Het 
kussen op onze stoel was van ruw 
wol. Het plastic tafellaken, met 
daaronder Kroatisch kant, kretste 
onaangenaam tegen mijn benen. 
Er hingen overal van die plakkende 
vliegenstrips en kalenders met 
kleurloze landschappen. Alles was 
vies, kleverig en heel onaangenaam. 
Ik wou niet blijven zitten op mijn 
stoel omdat alles jeukte, maar toch 
mocht ik niet weg”, herinnert Kristy 
zich. “Vanaf het moment dat ik 

terug buiten stond, was ik toch blij 
dat ik geweest was. Nu pas kom 
ik tot het besef dat het iets fijn en 
heel bijzonders was waardoor die 
twee dingen samen konden gaan: 
ergens heel graag willen zijn en er 
toch heel hard van willen weglopen.”

Dat dubieus contrast heeft ze ver-
der uitgewerkt met in een project 
met koffielepeltjes, omdat die cen-
traal staan als je koffie drinkt. Als 
er een pijnlijke stilte valt, hoor je 
toch nog het geluid van het lepeltje 
bij het roeren. Haar lepeltjes zijn 
in aluminium gegoten waardoor 

ze veel lichter zijn en goedkoper 
lijken. De lepels hebben hun functie 
verloren doordat Kristy ze bewerkt 
heeft met haar tanden omdat ze, 
toen ze klein was, uit nervositeit 
ook op vanalles beet. 

Atelier/galerie

Met de financiële steun van haar 
ouders en door deeltijds te gaan 
werken, wil ze sparen om haar 
atelier verder uit te bouwen. 
Naast juweelontwerp volgde Kristy 
ook ‘Uitbater van een kunstgalerie’ 
in Tongeren. Ze zou graag haar 
atelier willen combineren met 
een kunstgalerie omdat ze twee 
soorten lijnen heeft: enerzijds haar 
unicaten of kunstjuwelen, ander-
zijds draagbare sieraden.  

Dada: 
www.kristybujanic.com

Meer werk van Kristy Bujanic is 
tot 25 oktober te bezichtigen op 
de Marzee International Graduate 
Show in Nijmegen. Marzee is een 
galerie voor hedendaagse sieraden.
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