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Arrangeren
met een frisse blik
tekst | anita meuleman
foto’s | sergey ivanchenko (bruidsfoto’s en floral headpieces)
sahola (boeketten in vazen)

Bloemstylist Olga Sahraoui komt uit Oekraïne maar woont sinds acht jaar in New York waar ze een bloemenstudio heeft.
‘Mode is mijn voornaamste bron van inspiratie’, vertelt ze. Deze fascinatie leidde onlangs tot een bijzondere serie Floral
Headpieces.

Olga Sahraoui is geboren in december. ‘In Oekraïne waren in mijn

cruciaal moment in haar leven. ‘De verschillende planten, de com-

jeugd in de winter geen bloemen verkrijgbaar’, vertelt ze. ‘Ik was al-

binatie van kleuren en de texturen, Yves Saint Laurent woonde

tijd van slag en jaloers op mijn moeder en oma die in de zomer jarig

er en creëerde er. Het is zo’n historische plek. Ik besloot op dat

waren en wél heel veel bloemen op hun verjaardag kregen. De lief-

moment om voor mijzelf te beginnen.’

heb er nooit serieus over nagedacht als beroep.’

Mode muze
‘Mode en bloemen zijn door de eeuwen heen sterk met elkaar ver-

In de VS was ze werkzaam in de event planning maar wilde toch de

bonden. Daarbij zijn bloemen kunstwerken op zichzelf, daar kun je

bloemen in en ging naar de New York Flower School. Een bezoek

gebruik van maken’, zegt Olga. ‘Modeontwerpers zoeken vaak hun

aan de Jardin Marjorelle in Marokko enkele jaren later, werd een

inspiratie in de natuur en natuurlijke objecten en materialen.
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de voor bloemen zat altijd wel ergens in mijn achterhoofd maar ik
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‘Orchideeën, orchideeën, orchideeën,
iedereen wil orchideeën voor de tafelstukken’
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Bloemen zijn daarbij leidend, de muzen van de mode. Aan de ande-

bloemenhoeden zijn daarbij een heel bruikbaar element. Je combi-

re kant zijn ook bloemen onderhevig aan trends, denk aan bloem-

neert mode en bloemen en presenteert tegelijk iets unieks en iets

soorten, kleuren, en de voorkeur voor bepaalde bloemvormen.’

bijzonders. Een mooie manier om een heel verfijnd ‘art piece’ te
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maken gebaseerd op het thema van het event en met
Haar recente bezoek aan de New York Fashion Week vormde de

gebruik van de gekozen bloemen. Ook voor een bruid zal dat heel

basis voor haar serie Floral Headpieces. ‘Ik streefde hierbij naar het

elegant uitpakken.’

creëren van iets moderns dat toch ook een klassieke uitstraling
had’, expliceert ze. Olga bouwt de Floral Headpieces op een speci-

Bloemen op de vaas

aal gemaakt frame in de vorm van een kegel, ovaal, cilinder of

De bloemenbranche in Amerika is heel anders dan in Nederland.

cirkel. Iedere hoed krijgt hierdoor een uitgesproken vorm. Voor de

Minder creatief en, volgens Olga, veel zakelijker. Veel eigenaren van

opbouw met bloemen gebruikt ze heel veel verschillende tech-

bloemenwinkels zijn zelf geen bloemarrangeur maar laten een team

nieken; vouwen, lijmen, steken en binden.

van designers creëren. Floristen in New York zijn allround. ‘Rouwwerk, boeketten en bruidswerk: we zijn van alle markten thuis.’

‘Spelen met texturen, geeft wat diepte en mysterie in de ontwer‘Bloemen worden gearrangeerd in vazen’, zegt Olga. ‘We verkopen

en zorgen dat het type bloemen en de kleuren mooi combineren.

geen hand-gebonden boeketten of losse bloemen – die kopen

Het was een mode-explosie’, lacht Olga, ‘maar fantastisch om te

mensen bij de supermarkt. Zelfs de dagelijkse (online) bestellingen

doen. Ik kijk nu al uit naar het volgende seizoen voor stap twee.’

van bloemen komen in een vaas. Bloemen zijn in de VS heel erg
duur. Toch gebruiken we niet veel groen in de arrangementen. Door

‘Mensen zijn ook wel op zoek naar inspiratie en nieuwe manieren

puur bloemen op een vaas, komt de prijs uit op $75 tot $100. Daar-

om bloemen in hun leven te brengen. Niet alleen in New York en Ita-

naast hebben we ook een luxere uitvoering (die kan oplopen tot

lië, maar in alle landen waar mode een rol van betekenis speelt. De

$250), maar dat zijn vaak hele speciale klanten.’
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pen. Maar daarbij wil ik wel de elegantie in de ontwerpen bewaren
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‘In New York zijn events heel belangrijk voor de bloemen

Dutch Style

business. Dat kunnen events zijn op alle gebied; privé, sociale

Tijdens haar maandenlange verblijf in Nederland in 2015 maakte

events, gala’s, corporate events. In Amerika willen mensen graag

Olga nader kennis met de Nederlandse bloemsierkunst. Ze ont-

indruk maken met grote vieringen, al zijn ze wel behoudend:

moette een flink aantal arrangeurs en volgde een vakopleiding. ‘De

Orchideeën, orchideeën, orchideeën, iedereen wil orchideeën voor

grote meester-floristen komen allemaal uit Europa (Nederland, Bel-

de tafelstukken.’

gië, Duitsland). Mensen zijn hier heel creatief met andere materia-
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len, draden, frames en alternatieve manieren van arrangeren.’ Olga
Ook op Amerikaanse bruiloften wordt flink uitgepakt. Olga somt op:

bewondert Tomas de Bruyne, Per Benjamin, Menno Kroon en Anet

‘Behalve de decoratie van de ruimte zelf zijn er corsages en taart-

von Einem. De laatste inspireerde haar tot het maken van de Floral

decoraties. De wens van iedere bruid is een versiering met grote

Headpieces.

tafelstukken. Bij 200 gasten komt dat al gauw neer op twintig
escort-tafels en de Sweethearts-tafel voor het bruidspaar met bloe-

Gaat je werk veranderen? ‘Ja. Ik denk dat mijn klanten een aantal

marrangementen. Mensen kiezen ofwel voor de grote en luxe stijl of

nieuwe technieken erg leuk gaan vinden’, vertelt Olga. ‘Ik zie ook

voor de ‘Garden-style’ met lagere tafelstukken. Uit de Joodse

veel mogelijkheden in arrangementen met planten, daarover had ik

bruiloft traditie komt de ‘Chuppah’, een vierpotige boog voor de

tot nu toe nog niet zo nagedacht. Ook wil ik graag meer gaan wer-

huwelijks-voltrekking dat ook voor veel niet-Joodse bruiloften wordt

ken met chrysanten, die hebben mooie kleuren en blijven lang

gevraagd.

goed. Verder zie ik steeds meer de noodzaak van het gebruik van
zorgen dat de bloem op een betere manier wordt gepresenteerd.

klassieke New York-stijl bruidsboeket is heel strak gebonden met

Verschillende texturen geven een verdieping en reflecteren

toegevoegde parels. Ook het ‘Garden-style’ bruidsboeket is heel

verschillende emoties waardoor je het boeket meer laat spreken.

populair. ‘Daarin zijn David Austin tuinrozen en – in het seizoen –

Alle details moeten kloppen. Dat mijn persoonlijke interpretatie

pioenen favoriet.’

van de liefde voor dat wat ik doe.’
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groen. Als je groen kiest op artistieke gronden kan het er juist voor
En dan nog de boeketten voor de bruidsmeisjes en de bruid. Het

‘Alle details moeten kloppen.
Dat mijn persoonlijke benadering van de liefde
voor wat je doet’
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Olga Sahraoui in het kort
Olga Sahraoui (1984) is geboren en getogen in Oekraïne, dat destijds nog behoorde tot de Sovjetunie. De liefde voor bloemen kreeg
Olga vooral mee van haar grootmoeder die ze als klein meisje hielp
met werken in de tuin. Haar ouders vonden het belangrijk dat Olga
een veelzijdige opleiding ging volgen. Ze behaalde in 2006 haar
Master in Germaanse talen, linguïstiek Engelse Taal & Literatuur
aan de Odessa National ‘l.l. Mecknikoc’ universiteit in de Oekraïense havenstad Odessa.
In 2007 stak ze de oceaan over om in New York aan de Star Career
Academy haar associate degree in Hospitality Business Management & Event Planning te halen. Vervolgens ging ze aan het werk in
de wereld van de hospitality business development op het gebied
van events en bruiloften. ‘Na twee jaar vond ik vooral de bloemenwereld heel interessant. Er is tenslotte geen event dat het kan stellen zonder bloemdecoraties. Door ook de bloemen te kunnen verzorgen zou ik bovendien het volledige evenement van a-tot-z kunnen uitvoeren. Ik besloot me verder te bekwamen als florist.’
In 2010 volgde ze aan de New York Flower School een opleiding
Flower design, Wedding Planning. Na voltooiing van haar opleiding
ging Olga in 2011 aan het werk als floral designer en eventplanner
bij diverse high-end bloemenshops in New York. Olga werkte
hierbij met een team aan de organisatie en uitvoering van grootschalige events voor sterren als Madonna en Lady Gaga.

Vanwege het werk van haar Amerikaanse echtgenoot was Olga het
afgelopen jaar regelmatig in Nederland waar ze de opleiding
Master in Dutch Floral Design volgde. Ook werkte ze samen met
Nederlandse floristen aan diverse projecten.
www.saholany.com
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In 2013 opende Olga bloemenstudio Sahola Floral Art & Event
Design gevestigd op Broadway in New York. Een succesvolle stap.
De laatste twee jaar werkte ze onder andere voor het befaamde
New Yorkse Trebeca Film Festival (opgericht door Robert De Niro).
Ook voert ze regelmatig opdrachten uit voor de acteur Sebastian
Arcelus, bekend uit de serie House of cards en werkt ze voor de
Amerikaanse modeontwerpster Tory Burch.

