
Jan Hoffman

Lees minstens 10.000 boeken 
en reis minstens 10.000 mijl

“Welkom in mijn wereld van schoonheid, vreugde en geluk,”  
schrijft de internationaal bekende Thaise bloemen- 
kunstenaar Sakul Intakul eind mei op zijn Facebook 
pagina.“Ik ben druk bezig met de voorbereidingen voor mijn 
nieuwe boek ‘Grand Celebrations’, waarin ik jullie meeneem 
naar India, Japan, Bali, Taiwan, Italië, Rusland en Thailand. 
Ik laat zien welke bloemkunstwerken ik daar de laatste 
tien jaar heb gemaakt.” Het boek verschijnt in het najaar. 
Maar wie niet wil wachten gaat naar het ‘Museum of Floral  
Culture’ in Bangkok, het museum dat de kunstenaar drie 
jaar geleden opende. Jan Hoffman ging u voor. Hij sprak 
daar met Sakul Intakul.
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Sakul, die een van de grootste bloemenkunstenaars in Azië 
genoemd mag worden, ondervindt aanvankelijk nog wat 
last van een net achter de rug liggende, veeleisende trip 
naar India, waar hij de voorbije jaren steeds indrukwek-
kender projecten afwerkt. Eenmaal op gang gekomen, zijn 
we evenwel vertrokken voor een interview dat alle rich-
tingen tegelijkertijd uitgaat en dat uiteindelijk ruim drie 
uur zal duren, gevolgd door een uitgebreide rondleiding in 
het museum zelf. Praten met deze man—die een portfolio 
kan voorleggen met onder meer opdrachten voor de Thaise 
koningin, conceptuele bloemenontwerpen voor Bulgari 
Hotels & Resorts in Bali, de florale installatie bij de ‘red  
carpet’ voor het internationale filmfestival in Rome en recent 
nog de volledige florale uitwerking van allesomvattende 
evenementen voor de familie Ambani, de rijkste familie in 
India—is net als plaatsnemen in een achtbaan.

“Ik kan niet anders dan het een roeping noemen,” zegt 
Intakul. “Planten, bloemen en kunst hebben me altijd al 
geïntrigeerd. Daar bleef het niet bij, quasi alles interes-
seerde me en in alles bleek ik goed. Vandaar ook dat ik er 
eerst voor koos om ingenieur te worden. Al snel bleek dat 
ik meer tijd doorbracht in de school voor architectuur en 
dus proefde ik ook daar van. Och, ik pikte overal wel iets 
op en eigenlijk was het een voordeel dat ik later geen kunst-
school volgde toen ik mijn definitieve richting insloeg. Mijn 
opleiding had me nergens een beperking opgelegd en juist 
dat is mijn grootste troef.”

“Ik studeerde al op mijn zeventiende een jaar lang als uit-
wisselingsstudent in de Verenigde Staten en dat tekende 
me. Op die periode kijk ik 
nog altijd met veel voldoe- 
ning terug, vooral dan om-
dat dat jaar mijn perspectief 
totaal veranderde. Ik leerde 
opnieuw bewust kijken naar 
Azië. Het zorgt er ook voor 
dat men hier soms na het 
bekijken van mijn werk 
vraagt of het gemaakt is 
door een buitenlander die 
lang in Azië heeft gewoond 
… Blijkbaar zit er een zekere  
aparte ruimtelijkheid in, 
anders kan ik het niet ver-
klaren.”

“Europa? Tja, als ik héél eerlijk moet zijn, dan vind ik dat 
deel van de wereld minder inspirerend. Ik vind dat Euro-
peanen best wel wat meer de blik naar hier mogen richten. 
Het bruist hier van het leven. Meer dan in Europa zijn bloe-
men hier nauw verbonden met religieuze beleving, het zijn 
heel dikwijls ‘offerings to the Gods’.”

Toeristische attractie

We lopen door zijn geesteskind het ‘Museum of Floral Cul-
ture’, dat niet toevallig de deuren opende op 12 augustus 
2012, op de verjaardag van koningin Sirikit. In Thailand 
tevens Moederdag. Het museum groeide snel uit tot een van 
Bangkoks nieuwste toeristische attracties. Hier komen niet 
enkel bloemen-, maar ook natuur- en kunst- en cultuurlief-
hebbers van overal ter wereld, waaronder opvallend veel 
Japanners, aan hun trekken.
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“Het was mijn ambitie om het eerste en enige bloemen- 
museum ter wereld te creëren. Hier vertel ik welke rol  
bloemen in het leven van de Thai spelen, maar leg ik tege-
lijkertijd de link naar de principes van de moderne tijd,” legt 
de bezieler van dit 12 man personeel tellende museum uit. 
“Hier wordt op een aanschouwelijke manier een verhaal ver-
teld dat honderden jaren geleden startte en waarbij diverse 
werelden van bloemenculturen in Azië worden doorlopen. 
Daarbij ligt de nadruk op landen als India, China, Japan, 
Laos en Bali/Indonesië.”

Het in koloniale stijl gebouwde, twee verdiepingen tellende 
museum is gevestigd in een prachtig gerenoveerd, 100 jaar 
oud ‘mansion’ in teak. De buitenruimte is al even indruk-

wekkend. De tuin met zijn klassieke sala en zwembad is 
omgetoverd tot een prachtige ‘Thai meets Zen’-tuin, waarin 
inheemse orchideeën, planten en bomen de hoofdrol spelen.

Lotus

“Ik ben gek op de lotus. De lotus symboliseert de geboorte 
van Boeddha. Het is letterlijk een goddelijke bloem waar je 
met het nodige respect mee omgaat. Door de waterafstotende 
eigenschap van het lotusblad staat de lotusplant bekend als 
de reinheid zelve. Binnen het boeddhisme is er geen mooier 
offer dan de lotusplant, omdat deze staat voor pure reinheid. 
De nog ongeopende lotusbloem heeft bovendien de vorm 
van twee tegen elkaar gehouden licht bolle handpalmen 
met enigszins gestrekte vingers. Dit vormt de primaire  
begroetingsmethode van de Thaise burger. Deze meest reine 
onder alle bloemen is een ideaal offer voor zowel Boeddha 
als monniken.”

“Als je wilt vertellen over de Thaise bloemenkunst dan moet 
je meteen ook het Thaise ambacht uitleggen. Daarbij hoort 
ook een verhaal over geografische locaties. Bijvoorbeeld: 
in mijn land heerst een tropisch klimaat, waarin de meeste 
bloemen maar heel kort bloeien. Dit verklaart waarom 
Thaise bloemenkunstenaars bloemen zo graag uit elkaar 
halen en weer aaneen ‘weven’ of ‘binden’ in diverse vormen. 
Deconstructie en constructie om langer te preserveren, daar 
draait het om.”

“Bij dit alles hoort uiteraard de nodige uitleg. Daarom heb-
ben we rondleidingen. Ik verzorg regelmatig zelf een ruim 
één uur durende ‘Director’s Tour’ om het verhaal optimaal 
te vertellen. Dan sta ik ook stil bij een aantal van onze 
pronkstukken, waaronder een uit 1756 daterende Japanse rol 
die het klassieke shoka bloemenarrangement verduidelijkt.”

Product van Azië

Als Sakul Intakul omschreven wordt, wordt dat meestal 
gedaan met behulp van termen als ‘hij die spirituele ideeën 
kan overbrengen door middel van sculpturale planten- en 
bloemeninstallaties’. En via ‘dit is iemand wiens werk een 
totaal eigen stijl, textuur en sculpturale kwaliteit bezit’.

“Klinkt goed,” lacht hij. “Ik ben duidelijk een product van 
Azië, waarmee ik bedoel dat ik vooral door dit van leven 
bruisende deel van de wereld geïnspireerd word én dat 
het religieuze aspect een belangrijke rol speelt. Ik ben een 
boeddhist en dat komt terug in mijn werk. 
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Tegelijkertijd ben ik me bewust van het verleden, waarbij 
het me gaat om zowel de kunst als de techniek. Je kunt mij 
daarnaast vooral omschrijven als iemand die stelt dat alles 
neerkomt op het huidige moment. Van bloemen weet je 
dat ze zullen verwelken, dus kun je ze alleen weven in de 
tegenwoordige tijd, waarbij het afgewerkte product niets 
meer is dan een tijdelijke bonus. Wat ik zo geweldig vind 
aan bloemen is dat ze een van de eerste dingen in de natuur 
zijn waar je als mens mee in aanraking komt. Het zijn dingen 
die geen echte waarde hebben voor je bestaan, maar die 
mensen wel inspireren en een bron van inspiratie vormen 
voor veel takken van kunst. Die bloemen voeren je heel erg 
terug naar het heden en doen je beseffen dat je het huidige 

moment zo lang als je kan moet beleven. Wat me dus weer 
bij het boeddhisme brengt.”

“Weet je, een mooie samenvatting van dit alles vind je terug 
in een Chinees gezegde. Dat stelt dat je op zijn minst 10.000 
boeken moet lezen en 10.000 mijl moet reizen. Dat is voor 
mij tegelijkertijd de definitie van een goede designer. Zo 
iemand moet altijd en overal al zijn zintuigen gebruiken en 
datgene oppikken wat hem beter maakt.”

Meer informatie over Sakul Intakul en zijn Museum of Floral Culture 
vindt u op www.floralmuseum.com

Bloemenkunstenaar Sakul Intakul in India.                           Foto: Museum of Floral Culture
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