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elke beelden roep je in gedachten op als 
je op zoek bent naar dat ene haakje dat 
je verder helpt?

Het haakje komt bij mij voort uit de combinatie van 
beelden die ik in de loop der jaren verzameld heb. Dit 
is heel divers, van concreet – websites of illustraties 
die me aanspreken – tot autonomer; de kleuren van 
een kunstwerk of een gevoel wat een film in me 
losmaakt. Het combineren van deze beelden met 
mijn ontwerp esthetiek helpen me verder.

Inspiratie in je dagelijks werk betekent…
Samenwerken met mensen. Onderdeel zijn van een 
divers team, zowel in achtergrond als discipline, 
inspireert me beter werk te maken. Daarnaast hou 
ik van ‘passion projects’, projecten doen uit passie 
waar je energie uit haalt. Momenteel ben ik 
gefascineerd door Islamitische geometrische 
patronen: ik lees erover, maak collecties aan op 
Pinterest en ben, natuurlijk, een collectie patronen 
aan het ontwerpen.

Bewegend beeld versus ‘het plaatje’: wat heeft jouw 
voorkeur?
Een moeilijke keuze – ik geef eerder de voorkeur 
aan een esthetiek dan een medium. Ik houd van 
mysterie in beeld, ruimte om zelf invulling te geven 
aan wat ik zie. Op de basisschool maakte ik een 
werkstuk over Piet Mondriaan: ik was gefascineerd 
door zijn zoektocht naar perfectie, het verhaal 
achter de kleurvlakken, het verder kijken dan 
‘mooi’ of ‘lelijk’. Deze fascinatie heb ik nog steeds 
en het meest geniet ik van beeld waar ik zelf 
emoties op kan projecteren – films als The VVitch 
en Melancholia bijvoorbeeld, of toen ik na jaren 
bewondering ineens voor The Lady of Shallot van 
John William Waterhouse stond in Londen.

Kan tekst jou inspireren? En zo ja, wat voor teksten 
zijn dat?
Het zijn eerder verhalen dan teksten die me 
inspireren. Een verhaal moet een gevoel meegeven, 
me aan het denken zetten en me bijblijven. Ik vind 
het leuk als een boek niet voorbij is als het uit is, 
als ik er nog over kan denken. Recent had ik dat 
met 1Q84 van Haruki Murakami, The Vegetarian 
van Han Kang en Dark Matter van Blake Crouch.

Haal je ook inspiratie uit muziek? En kun je daar 
iets meer over vertellen?
Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik naar muziek 
luister. Mijn muzieksmaak is heel breed maar wel 
heel specifiek. Albums van mijn lievelingsbands 
The Cure, Dead Can Dance en Lana Del Rey kan ik 
inmiddels dromen en gebruik ik soms zelfs als 
white noise als ik wil focussen. De laatste jaren 
ben ik gefascineerd door een steeds groter 
groeiende groep vrouwen die de grenzen van 
donkere muziek opzoeken: Chelsea Wolfe, Emma 
Ruth Rundle, Anna von Hausswolff en Amalie 
Bruun van Myrkur bijvoorbeeld.

Wat pertinent niet helpt…
Inspiratie forceren en bang zijn om te falen. Ook 
als creatief kan het soms gewoon even niet lukken 
– jezelf forceren kan je dan alleen maar ongelukkig 
maken. Bij een dipje zoek ik afleiding: ik ga de 
natuur in (botanische tuinen zijn mijn favoriet 
hier in Nederland) of fiets een andere weg naar 
huis dan normaal. Door me te laten verrassen 
ben ik in no-time weer geïnspireerd om aan de 
slag te gaan.

Jantine Zandbergen
designer Burst

W
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Hiss Spun (2017), Chelsea Wolfe

Composition (No. 1) Gray-Red (1935), Piet Mondriaan
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Alhambra (Spanje), Victoriano Izquierdo

Rabat (Marokko), Niklas Schweinzer
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The VVitch: A New-England Folktale (2015), Robert Eggers

The Lady of Shalott (1888), John William Waterhouse


