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Voorwoord

In deze mini-editie vindt u een overzicht van het
werk van de winnaars van de Buning Brongers
Prijzen 2018 − een prijs voor jonge, talentvolle
beeldend kunstenaars. Een prijs die sinds 1966 al 150
keer is toegekend.
De Buning Brongers Stichting is opgericht door
de schilder Johan Buning, ter nagedachtenis aan
zijn vrouw Titia Buning-Brongers. Toen hij overleed
nam zijn schoonzus Jeanette Brongers het van hem
over. Jaarlijks kon de stichting uit de opbrengst van
een werk van Johan Buning een prijs uitreiken aan
een jonge, talentvolle schilder. Na het overlijden van
Jeanette Brongers maakte haar nalatenschap het
mogelijk tweejaarlijks een veel groter aantal prijzen
toe te kennen.
Dit jaar werden door dertien kunstopleidingen
66 kunstenaars voorgedragen. De jury, bestaande uit
Maarten Bertheux, Koen Ebeling Koning, Wendelien
Schönfeld, Janine van Oene en Han Schuil, beoordeelde hun werk. Uiteindelijk werden hieruit unaniem zes winnaars gekozen.
De winnaars ontvangen een bedrag van € 4.500,
hun werk wordt tentoongesteld en gepubliceerd,
zoals in deze mini-editie. Ik wens u veel plezier met
deze uitgave en de prijswinnaars veel geluk in hun
verdere carrière.
Titia Buning-Brongers, Johan Buning en Jeanette Brongers

ROGIER VAN TEESELING, voorzitter Buning Brongers Stichting
herman de vries, unterwegs, steigerwald, 2004
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Interview

1
Jenny Lindblom
Internet en social media maken ons rusteloos, dus installeren
we een meditatie-app, die ons dagelijks opjaagt om te ontspannen.
Dit soort paradoxen en andere ongerijmdheden kenmerken de
kunst van de Zweedse Jenny Lindblom. ‘Vaak gaat het om twee
onverenigbare verlangens.’
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Interview

Jenny Lindblom

offline en vooral online – biedt genoeg inspiratie. ‘Mijn brein draait
altijd’, zegt ze. ‘Kunstenaarschap
kent geen vrije tijd, het is geen
werk, maar een identiteit.’
Ze groeide op in een Zweeds
arbeidersgezin, en na haar middelbare school werkte ze aanvankelijk
een jaar in een fabriek die sloten
maakte voor Duitse geldautomaten. Ze volgde een groep vrienden
naar een kunstopleiding. En de
                    aast een lichaamsrest is geschiedenis, een geschiededeel van klei ligt er een van
nis van scholen, steden en stijlen.
piepschuim. Mythologie en het
Op deze zonnige oktoberdag oogt
moderne bestaan ontmoeten
het Amsterdamse atelier rommelig.
elkaar in het materiaal van Jenny
Ze beleeft haar laatste drie maanLindblom (36). ‘Want oude sagen den, hier aan de Rijksacademie.
verhalen over hoe de goden de
Waar ze volgend jaar zal belanden,
eerste mensen scheppen uit klei’,
weet Lindblom niet. Story of her
vertelt ze. De mensheid komt voort life, dat zich vaak onderweg afuit de aarde, maar lijkt vervreemd
speelde. Ze hoopt in Amsterdam te
van die geboortegrond. We slopen kunnen blijven, de plek waar ze de
de natuur zonder het te merken.
afgelopen veertien jaar steeds naar
Een scheur in het scherm van
terugkeerde.
onze iPad vinden we erger dan
Als ze weer een stad verliet,
een scheur in de smeltende ijskap
bleef ze de daar achtergebleven
van de Noordpool. We zeggen ons vrienden volgen via social media.
zorgen te maken over het klimaat, ‘Het reizen wakkerde mijn fascimaar willen wel onderdeel blijven
van de gemeenschap die het bedreigt. ‘De kunstmatige noden zijn
Een scheur in het scherm van
kennelijk groter dan de biologionze iPad vinden we erger
sche’, constateert Lindblom.
dan een scheur in de smeltenGewapend met de nodige irode ijskap van de Noordpool
nie gaat zij de grote vragen te lijf.
Het leven van alledag – de hectiek

natie aan voor deze mechanismen.
Het gefilterde beeld van de Face'Kunst steekt, net als religie,
book-pagina vervangt de ongefilde stekker in het stopcontact
terde versie van de echte persoon.
van het mysterie'
En dat verandert weer mijn indruk
en herinnering aan iemand.’ De invloed van internet op onze levens
boeit haar. ‘Wat doet de dwang om stekker in het stopcontact van het
steeds beschikbaar te zijn met onze mysterie. Daarin kunnen we zaken
geest? Veel mensen zijn rusteloos,
onderzoeken die niet zichtbaar
ze slapen slecht. En wat kiezen ze
zijn, maar waar we niettemin in
als remedie? Een meditatie-app.
geloven. Kunst biedt een blik op
Het probleem moet de oplossing
het alledaagse leven vanuit een
leveren. Er is een hunkering naar
onverwachte hoek.’
stilte en ontspanning, maar intusAl is de ironie bij Lindblom
sen wil iedereen in verbinding met nooit ver weg: één werk heeft
de wereld blijven. Er vindt gamifi- ze opgetuigd met een helblaucatie van het bestaan plaats.’
we yogalegging. Er zit humor
Ze verwerkt haar gedachten
in de manier waarop ze vormen
erover in kunst. Ze maakt keravermengt. In (Re)creation en Very
mische tegels in de vorm van een
peasant [sic!] stay – een verschrijipad, die ook zweeft in het duistere ving van het ‘very pleasant stay’
schilderij Victory over the sun. In
dat hotelsites hun klanten toeweneen nieuwe serie ‘Blue Divided by
sen – gebruikt ze de beeldcultuur
Blue’ speelt ze met het helblauw,
rond vakanties voor onderzoek
dat geliefd blijkt bij meditatie-apps naar onze gedachten over geluk
en de dubbelzinnige betekenis van en succes. Ze bespuit canvas met
het woord blue in het Engels. De
zonnebrandolie, vouwt zwanen
titel is evenzeer een knipoog naar
van badhanddoeken, en zet daar
de door haar bewonderde Mark
tegenover het in kunstgeschiedenis
Rothko. ‘De regel “Blue Divided
zo bekende motief van een torso
by Blue” ademt ook de spirituain klei, bewerkt met de spray tan
liteit die je kunt terugvinden in
waarmee mensen in beautysalons
zijn kleurvlakken’, zegt ze. ‘Er
tegenwoordig hun huid bruinen.
schuilt een religieuze kracht in zijn ‘Ik kijk naar idealen en thema’s
werk. Ook ik zoek naar betekenis.
die eeuwig en klassiek zijn of kortEvenals religie steekt kunst de
stondig als zonnebrand.’ <
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Interview

2
David Noro
Een kunstenaar doet denken aan de smachtende Tantalos, vindt
David Noro: als hij dorstig naar beneden buigt, wijkt het water, als
hij hongerig naar boven reikt, wijkt het voedsel. ‘Veel van wat we
doen, blijft ongrijpbaar.’

8

9

Interview

H

                et ideaal, vindt David
Noro (25), is een doek dat zichzelf schildert. Hij schept scènes
waarin hij zelf kan verdwalen.
Eerst is er een figuur, een streek
van een penseel, en daarna beginnen zijn kunstwerken meestal aan
een eigen leven, een eigen schimmig verhaal. In zijn atelier staat
een groot doek met een tafereel in
een restaurant: een ober schenkt
rode wijn, maar er staat geen
wijnglas, over het witte gelaat van
de gast druipt verf, zijn blauwe
bovenlichaam heeft wel iets van
een spinnenlijf, op de achtergrond
het silhouet van een paard, aan
de andere kant van het schilderij
een gemaskerde zwaaiend met
een revolver. Het lijkt op een

nachtmerrie, een binnenstebuiten
gekeerde wereld. Het schilderij
ademt iets van boosaardigheid.
‘Soms hoor ik dat’, zegt Noro.
‘Iemand vond het obsessief, alsof
het beeld zich uit zijn begrenzingen wil bevrijden. Voor mij gaat
het schilderij inderdaad verder
buiten het doek.’
Hij groeide op in Denemarken en Zweden. Zijn Italiaanse
vader werkte als kok, zijn moeder
schilderde vroeger. Kunst was er
in overvloed in zijn jeugd. ‘Op
tafel lagen boeken van mijn oom
Henrik Drescher die was vertrokken naar Amerika, waar hij onder
meer illustraties maakte voor The
New York Times en The Washington Post.’
Toch duurde het nog een poos
voor de kunst hem in zijn greep
kreeg. Hij bracht zijn tienerjaren
door in een Zweeds dorp, dat de
jeugd niet veel te bieden had. ‘We
hingen rond en gingen uit. Veel
van ons hielden zich niet bezig
met vragen over later. Langzamerhand merkte ik dat een verlangen
me bekroop om uit te vinden wie
ik was en waar mijn kracht lag.

'Dat is ook een taak van
moeders: hun zonen uit huis
schoppen'
10

David Noro
Ik zocht een vorm van vrijheid en
ontdekte dat de kunst daarvoor
aanknopingspunten bood.’
In de Zweedse boerderij van
zijn ouders vond hij het materiaal
van zijn moeder, waarmee hij
‘obsessief’ aan de slag ging. ‘Als
dit je hartstocht is, zei ze, moet je
naar de kunstacademie. Dat is ook
een taak van moeders: hun zonen
het huis uit schoppen, zorgen dat
ze op eigen benen komen te staan.
Het vroeg volharding, want de
grote academies in Scandinavië
zagen niets in me. Via de omweg
van ambachtelijke opleidingen belandde ik ten slotte op de Rietveld
Academie.’
Noro speelt in zijn schilderijen met alledaagse grootheden
als liefde en haat, scheiding en
verbinding. ‘Ik begin met een
gevoel of gedachte, vaak een eigen ervaring die uitmondt in een
eerste beeld. Daarna ontspoort
het schilderij vaak, ontwikkelt het
een eigen wil. Als kind van een
Deense moeder en een Italiaanse
vader eisen twee verschillende
werelden een plek in mij op. Die
botsing komt terug in mijn werk.’
Hij houdt van mythes, die
geheimzinnige onderstroom die
samenlevingen terugvoert naar
hun oorsprong. ‘Er schuilt een zin
voor mysterie in, die ook terugkeert in poëzie. Ik struin bijvoor-

'Daarna ontspoort het schilderij vaak, ontwikkelt het een
eigen wil'

beeld graag rommelmarkten af,
op zoek naar dichtbundels, naar
woorden en regels die me op een
spoor zetten. Af en toe gebruik
ik zo’n verdwaalde zinsnede in
mijn werk. Achter de beknoptheid
van poëzie verbergen zich hele
werelden, dat geldt ook voor een
schilderij. Het maken van kunst
blijft een raadsel. Wat is goed,
mooi of betekenisvol? Voor mij
blijft het een mindgame, aan de
ene kant staat de vrijheid, aan
de andere kant het gebrek aan
criteria en houvast. Soms ervaar
ik een eureka-moment, maar dat
kan door een tweede blik vernietigd worden of door een volgende
penseelstreek, die er één teveel
blijkt te zijn.’
Onmisbaar daarbij blijft de relativering. ‘Ik probeer op te gaan
in het volledige palet van menselijke gevoelens. Mijn schilderijen
staan open voor alle lagen van
emotie. En daar hoort uiteraard
ook een gevoel voor humor bij.’ <

11

Interview

3
Naomi Mitsuko
Makkelie
Is het toeval of voorzienigheid? Naomi Mitsuko Makkelie
‘speelde’ in haar schilderijen met het menselijke verlangen naar
onsterfelijkheid, toen ze een jaar geleden de diagnose kanker
kreeg. ‘Mijn kunst werd plotseling iets persoonlijks.’
12
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Interview

Z

oeken naar verdieping is wezenlijk voor een kunstenaar die vragen stelt over onsterfelijkheid en over hoe culturele
en religieuze achtergronden onze
blik op geschiedenis kleuren. Dit
inzicht bracht Naomi Makkelie
(26) ertoe om na de Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht (HKU)
haar weg te vervolgen met een
master in Groningen. Niettemin
knaagt de twijfel. Want hoewel
een chirurg de tumor uit haar
onderbuik wegnam, zal ze nooit
meer kunnen terugkeren naar de
jeugdige onschuld, naar de illusie
dat er nog een zee aan jaren voor
haar ligt. ‘Mijn lichaam ziet er
weer gezond uit. En toch… Iedere
drie maanden moet ik op controle, wat inhoudt dat dan telkens de
vraag over de duur van het leven
op tafel ligt. Die master legt een
theoretische basis, maar ik voel
nu vooral een verlangen om veel
te maken. Voorheen overheerste

de gedachte: dat komt later wel.
Maar later blijkt plots een relatief
begrip.’
Drie jaar geleden las ze een
artikel waarin een wetenschapper
beweerde dat de mens in de toekomst wel duizend jaar oud kan
worden. Wat zou dat betekenen
voor een toch al overbevolkte
aarde? De vraag ontsproot uit een
fascinatie voor de driehoeksverhouding tussen verleden, heden
en toekomst. ‘Welke conclusies
dringen zich op wanneer je
restanten van een oude beschaving bekijkt, zonder iets te weten
over de maatschappelijke context
waarin ze ontstonden? Neem
Paaseiland met zijn mysterieuze
reuzenbeelden en zijn geschriften
in het Kohau Rongorongo, een
taal die niemand kan ontcijferen.
Ook kunst bepaalt onze visie op
het verleden. Rembrandt roept
een ander beeld van de zeventiende eeuw op dan een ukiyo-e
van een Japanse tijdgenoot. Dat
verschijnsel boeit me. Daar wil ik
iets mee.’

'Voorheen overheerste de
gedachte: dat komt later wel.
Maar later blijkt plots een
relatief begrip'
14

Naomi Mitsuko Makkelie

Misschien ook omdat Makkelie voortkomt uit twee verschillende culturen. Haar Japanse
vader verhuisde als veertiger naar
Nederland. De televisieproducer
en fotograaf verklaart de schilderkunst regelmatig dood, zegt
ze. Haar liefde voor canvas en
penseel kreeg ze dan ook van haar
moeder, die schilderde naast een
baan in het basisonderwijs. Meteen na de middelbare school ging
Makkelie naar de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten
in Den Haag. ‘Te vroeg’, erkent ze
nu. ‘Die opleiding legde nadruk
op het ontwikkelen van een filosofie achter het kunstenaarschap,
daarmee hield ik me op mijn
achttiende nog niet bezig.’
Na een paar jaar pakte ze haar
scholing weer op aan de HKU,
waar ze behalve het ambacht in
alle rust kon leren wat haar als
schilder voortdreef. Daar ontlook
de fascinatie voor de onsterfelijkheid. ‘Ik stuitte onder meer op het
bestaan van een kwal, de turritopsis nutricula, die tot in het oneindige herboren kan worden, die zich
telkens vernieuwt. In onsterfelijkheid vielen voor mij het universele
en het persoonlijke samen. Het
spel tussen die twee grootheden
is een kenmerk van kunst. Ik kan
mezelf tegelijkertijd verbergen en

'Ik kan mezelf tegelijkertijd
verbergen en blootgeven in
mijn schilderijen, achter mysterieuze symbolen'

blootgeven in mijn schilderijen,
achter mysterieuze symbolen.’
Op veel van haar doeken
zwerven scherven, die doen
denken aan overblijfselen uit vervlogen beschavingen. Daarop stelt
een onbekende taal de toeschouwer voor raadsels of toont een
dier, zoals een groene mamba, ons
zijn schoonheid. ‘Een slang heeft
in onze joods-christelijke traditie
een kwaadaardige lading, we zien
een kruiperig beest, vals en giftig,
de gedaante waarin de duivel zich
hulde om de mens tot zonde te
verleiden. Het dier staat sindsdien in een slechte reuk. Ze roept
angst en weerzin op. Ik wil in
zo’n schilderij proberen de slang
van dat eeuwenoude vooroordeel
te bevrijden, die beklemmende
context wegschrapen, zodat we
er met nieuwe ogen naar kunnen
kijken.’ <
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Portfolio
Een selectie van de werken
van de zes winnaars

David
Naomi
Jenny
Rutger
Ricardo
Wouter
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Met dank aan Staatsgalerie Stuttgart

v69-27, inkt op papier, 1969
Volgende pagina:
a journal - from the laguna of
venice, 2014, mixed media
(detail), (123x) 35,0 x 25,0 cm

David Noro, xxx
+ vorige pagina
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Foto: Chloé Perrin, T magazine Blog, New York Times, 2015

Witte achtergrond witter
maken

herman de vries in het
Nederlandse paviljoen op de
Biënnale in Venetië in 2015
Rechts:
herman de vries, een van de
8000 aardeuitwrijvingen, from
earth orellàn, Crevès, 2017
Volgende pagina
Detail van carex-flacca, werk
op papier, geperste planten,
2009, 50,0 x 120,0 cm.

Naomi Mitsuko Makkelie, Fuck the cloud (2017)
en Big city dreams (2018)(links)
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Jenny Lindblom, xxx
de Vries,
xxx
enRutger
xxx (vorige
pagina)
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Rutger de Vries, xxx (201x)
en Tuesday Vier (201x) ≤
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v68-16, collage, wit papier op
zwart karton, plek en richting
van 100 witpapieren strookjes
Wouter Paijmans, xxx
door het toeval geordend
Ricardo van Eyk, xxx
50,0 x 70,0 cm
+ volgende pagina
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Foto: Joana Schwendes/studio herman de vries
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Foto:
Schneyer
Foto:Bruno
Bruno
Schneyer

Wouter Paijmans, Hoody (2018)
en Horse on kimono (2018)
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Interview

4
Ricardo van Eyk
Het dagelijks bestaan is een vergeefse strijd tegen het verval.
Het werk van Ricardo van Eyk laat zien hoe het ene beeld bloeit op
de ruïne van het andere. ‘Onder alles zit een humuslaag.’
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Interview

H

                 ij ‘bewoont’ het meest
ontklede atelier van alle winnaars:
een munitiebunker langs de dijk
bij Hoofddorp. Het ontbeert
ramen, een toilet en stromend
water. Daglicht kan alleen naar
binnen door de deur. En elke
paar minuten scheurt de hemel
open, wanneer op niet veel meer
dan honderd meter hoogte een
vliegtuig van Schiphol opstijgt,
met een geraas dat de ontluikende
gedachten tot zwijgen dwingt.
En toch groeit hier kunst,
tegen de schreeuw van het economische gewin in. Sterker nog: dit
decor past wel bij de scheppingen
van Ricardo van Eyk (25). Hij
destilleert zijn werk uit het dagelijks leven. In zaken waar wij aan
voorbijlopen, ziet hij kunst: een
geschampt paaltje waar wat rode
lak van de auto op achterbleef,
een verweerd gebruiksvoorwerp,
liefst iets waarop het verval al
greep heeft. Toen Han Schuil
zijn atelier betrad, borrelde in

diens hoofd het woord palimpsest
op, een perkament waarvan de
bovenlaag is afgeschraapt, zodat
het opnieuw beschreven kan
worden. ‘Hij moedigde me aan
met enige nuchterheid over kunst
na te denken. Zijn werk leerde me
om anders naar de wereld om me
heen te kijken.’
Dat komt bijvoorbeeld naar
voren in Van Eyks schilderij
Tuesday Vier, een zwart vlak
waarin witte lijnen en tulpen zijn
gekrast. Het idee ontstond twee
zomers geleden, toen hij op het
huis van zijn vader in Maarssenbroek paste. ‘Daar stonden op een
ochtend afvalbakken buiten: zo’n
rij grijze, eenvormige kliko’s, waar
de bewoners met stickerpakketten
herkenningstekens op hadden geplakt. In de loop der jaren waren
sommige inmiddels al verschillende keren gemerkt, onder meer met
tulpen. Het schilderij ging door
meerdere fasen. Uit ontevredenheid lakte ik op een gegeven moment met zwart weer alle beelden
weg, vervolgens ging ik daarin

'Uit ontevredenheid lakte ik
met zwart alle beelden weg'
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Ricardo van Eyk

krassen en kwamen die tulpen
opnieuw aan de oppervlakte.
De titel Tuesday Vier verwijst
niet alleen naar het tijdstip waarop de bakken werden geleegd,
maar ook naar de dinsdagse
gesprekken bij De Ateliers, waarin
we kritiek konden leveren op
elkaars kunst, dat proces deed
me denken aan afvalscheiding. Ik
hou niet van naamloze werken,
anderzijds moeten titels niet
teveel houvast bieden. Ze moeten
het raderen van de verbeelding op
gang brengen.’
Zijn stijl schommelde in de
loop der jaren tussen figuratief en
abstract, maar voorlopig lijkt die
laatste vorm te overheersen, wat
niet betekent dat zijn werk ver van
de toeschouwer staat, want Van
Eyk gebruikt materialen waarmee
we ons elke dag omringd weten:
blank hout, plamuur, muurverf,
lak. ‘Ik wil onze werkelijkheid
voelbaar laten blijven. Het gaat
me niet om vervreemding, maar
om verwondering, zoals een
kleine onregelmatigheid in het
stucwerk, die we in het huis niet
meer opmerken, maar die in een
kunstwerk plots betekenis krijgt.
We lopen tegenwoordig aan veel
zaken voorbij. Onze beeldcultuur
verandert onder invloed van de
smartphone, die ons bombardeert,

'Het gaat me niet om
vervreemding, maar om
verwondering, zoals een
kleine onregelmatigheid in h
 et
stucwerk dat in een kunstwerk
plots betekenis krijgt'

vermoeit en verzadigt met de ene
na de andere foto of video. Zij zijn
dragers van de eendimensionale
symboliek van de informatie. Het
‘esthetische’ beeld in de kunst
daarentegen – las ik onlangs in
een betoog van kunsthistorica
Estelle Barrett – bezit een aard
die veelzijdig, dubbelzinnig en
onbepaald is. Er zit altijd nog een
humuslaag onder.’
Van Eyks werk is een verkenning van die andere dimensies,
maar dan in een alledaagse
vermomming, die niet in de eerste
plaats om schoonheid draait.
‘Ik pak een voorwerp niet op na
de geboorte als het nog gaaf en
ongeschonden is, maar op het
moment dat het aan verwering
blootstaat, wanneer het ideaal van
volmaaktheid faalt. Ik schilder het
verval en de strijd ertegen.’ <
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5
Rutger de Vries
Foto: Marion Reissner

Hij vervangt penseel en kwast door schildermachines: brandblussers, printers en lek geschoten verfspuitbussen. ‘Ik denk in
systemen’, zegt Rutger de Vries. ‘Al mag de uitkomst niet vaststaan,
want dan wordt kunst in mijn ogen zinloos.’

38
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Interview

E

          indhoven presenteert
zich als plek van vernieuwing. Het
credo van de lichtstad verheft zich
in grote gele letters op de muur
van de stationshal. ‘Conventie,
een soort herinnering, is het
grootste beletsel om te genieten
van leven en kunst.’ Is getekend:
Piet Mondriaan. Van Rutger
de Vries (31) hangt hier, in een
magazijn van de Bijenkorf, als
onderdeel van de Dutch Design
Week, het werk Spectrum: in een
zwarte ruimte zweven zeven witte,
vierkante panelen, waarover de
zeven primaire kleuren naar beneden druipen. Niet geschilderd
door de kunstenaar zelf, maar
door brandblussers aangesloten
op zelfgebouwde sprinklers. Op
de vloer ontvouwt zich een grillig
patroon van gedroogde verfplassen. Het zal niemand verbazen dat

zijn installaties al eens treffend
werden vergeleken met een bloedige crime scene.
Hij bouwt schildermachines.
Het toeval vormt een onderdeel
van zijn kunst. ‘In zekere zin
maakt het werk zichzelf’, zegt hij.
Dat was vroeger anders. De Vries
begon in zijn tienerjaren met graffiti. Zijn schuilnaam verscheen in
vele vormen in zijn geboortestad
Zwolle. ‘De handtekening, de tag,
daar draait het om bij graffiti.
Hoewel de artiest onzichtbaar
blijft, is hij heel aanwezig in zijn
werk. Met het verruilen van de
straat voor de galerie heb ik dat
principe omgekeerd: nu ik als
kunstenaar wordt gekend, haal ik
mezelf uit het werk. Ik bedenk het
systeem, maar de machine maakt
de kunst. Het resultaat is onvoorspelbaar, dat geef ik uit handen.
Dit element van verrassing
spreekt me aan, want als ik alles
vooraf weet, waarom zou ik het
idee dan nog uitvoeren? Ik voel
me aangetrokken tot de gedachte dat een kunstwerk een eigen
'Omdat ik met verf werk, ziet
de wereld mij als schilder.
Maar dat daar geen penseel of
kwast aan te pas komt, schept
verwarring'
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ruimte, een eigen leven opeist,
zoals een kind of een romanpersonage. Daar speel ik mee.’
Conventie werpt hindernissen
op. In die uitspraak van Mondriaan kan De Vries zich wel vinden.
‘Omdat ik met verf werk, ziet de
wereld mij als schilder. Maar dat
daar geen penseel of kwast aan
te pas komt, schept verwarring.
Ik hou me niet op die manier met
kunst bezig.’ Maar oude denkbeelden zijn hardnekkig, hun
tentakels reiken zelfs tot in Berlijn
waar De Vries nu woont. ‘Het
blijkt voor buitenlandse kunstenaars lastig om in die stad een
plek te verwerven, grotendeels
door conventies. Duitsers kennen
het principe van de Meisterschule:
een student gaat in de leer bij
een bekende kunstenaar. Dus in
Berlijn borrelen altijd vragen naar
boven als: wat is je herkomst,
welke traditie belichaam je, en
kunnen we je herleiden tot een
grote naam? In mijn ogen zou het
moeten gaan om de kracht van
het kunstwerk zelf.’
Duitsland brengt hem ook
nieuwe inspiratie. ‘Ik zwerf vaak
door bouwmarkten om ideeën op
te doen. En daar verkopen ze weer
andere systemen dan hier.’ Hij
werkt behalve met brandblussers
met printers en verfspuitbussen,

'Ik ben een halve autist die
systemen bedenkt. Maar de uitkomst mag niet vaststaan, want
dan wordt de kunst zinloos'
waar hij gaten in schiet met een
buks. ‘Er staat altijd een machine
tussen mij en het werk in. Ik ben
een halve autist die systemen
bedenkt’, grijnst hij. ‘Maar de
uitkomst mag niet vaststaan, want
dan wordt de kunst zinloos.’
Hoewel abstract van karakter, lijkt er een diepmenselijke
kracht schuil te gaan achter de
ontploffing van primaire kleuren
die zijn installaties kenmerken. ‘Ik
wil een energie overbrengen, een
vorm van enthousiasme. Kleur
kan dat. Want kleur is tijdloos.
Kleur draagt alle emoties in zich.
En kunst gaat wat mij betreft over
het losmaken van gevoelens bij
mensen. Of zoals Mark Rothko
het eens mooi formuleerde: “Een
schilderij is niet de afspiegeling
van een ervaring, het is de ervaring zelf.” Daar streven we toch
allemaal naar.’ <

41

Interview

Foto: Marion Reissner

6
Wouter Paijmans
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Kunst belichaamt voor hem een zoektocht met obsessieve trekken.
Dan maakt Wouter Paijmans niet één trui, maar liggen er na weken
achter de naaimachine dertig stuks in het atelier. ‘Kunst kent geen
grenzen, dat is de schoonheid maar ook het probleem.’
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T

        aal is niet zijn ding, en
dus ging Wouter Paijmans (27)
als jonge tiener naar de Groenschool in Andel, een opleiding
voor hoveniers, tuinbouwers en
boeren. De agrarische technieken
boeiden hem, maar hij manifesteerde zich anders dan zijn mede
leerlingen. ‘Waar alle boerenzonen hun gereedschap gebruikten
om hun brommers op te voeren,
stond ik er een kip mee in elkaar
te lassen. Ik keek naar zo’n bult
oud ijzer en kreeg daar andere
gedachten bij dan klasgenoten.’
Hij ervoer in die jaren evenzeer dat de boerderij iemand in de
genen moet zitten, dus vervolgde hij de zoektocht naar zijn
bestemming op het mbo, waar hij
leerde etaleren en stands bouwen.
‘Zo bewoog ik me in de richting
van beeldende vorming.’ Maar de
beslissende stap kwam gedurende een stage bij de technische
dienst van museum Boijmans Van
Beuningen. ‘Ze koppelden me aan

Erik van Lieshout, ook een Brabander. Hij vroeg naar mijn eigen
werk. Ik toonde hem tekeningen,
die hij van ongezouten of bemoedigend commentaar voorzag.
Hij stimuleerde me om naar de
Rietveld Academie te gaan.’
Materiaal is altijd het vertrekpunt voor zijn ontdekkingsreizen.
Eerst wierp Paijmans zich op
aluminium en nu dompelt hij zich
onder in de wereld van textiel.
‘Alles bezit een eigen aard. Ik
kies doorgaans materiaal, dat bij
mijn eenzelvige karakter past. Het
voelt beter wanneer mijn werk
ontstaat in mijn eigen atelier. Op
die manier leer ik over mijn kunnen en beperkingen. Ik hou ervan
me te laten verrassen door het
materiaal. Kunst kent geen grenzen. De maker daarentegen wel.
Dit fenomeen vind ik mooi, maar
stelt me ook voor problemen.’
Hem horen vertellen over zijn
werkwijze, roept een beeld op van
het swipen: je brengt wat goeds

'Waar alle boerenzonen hun
gereedschap gebruikten om
hun brommers op te voeren,
stond ik er een kip mee in
elkaar te lassen'
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voort, maar in het achterhoofd
fluistert een angstig vermoeden
dat je één veeg met de vinger
verder misschien nog iets beters
wacht. ‘Er schuilt een obsessieve
drang in het scheppingsproces. Ik
kan het niet laten om een idee talloze malen uit te voeren. Ik speur
vaak op websites als marktplaats.
Iemand bood bijvoorbeeld dertig
rollen jaren zeventig stof aan. De
advertentie trok mijn aandacht.
Dus de verkoper kwam met een
busje uit Haarlem naar Amsterdam, zodat ik er enkele kon
uitzoeken. Uiteindelijk kocht ik ze
alle dertig en naaide uit elke rol
één trui. Dan kan ik daar maandenlang helemaal in verdwijnen.
Ik weet niet waar dit dwangmatige
vandaan komt, maar kennelijk
vormen die absurde hoeveelheden
een kern van het werk.’
Het kunstenaarschap is voor
Paijmans met vragen en geheimen
omgeven. ‘Ik zoek nog steeds naar
wat mij drijft om dagelijks naar
het atelier te gaan. Soms lijkt het
antwoord dichtbij, bijna tastbaar,
maar dan komt er plotseling iets
uit mijn handen wat haaks op het
vorige staat. Het laat zich niet of
nauwelijks vatten in woorden.’
Op de tafel in zijn studio ligt
een enorme quilt in wording. Een
nieuwe verkenning van de vormen

'Textiel ademt voor veel
mensen huismoederachtige
truttigheid. Met dat beeld wil
ik spelen'
die stof biedt. ‘Textiel’, zegt hij,
‘ademt voor veel mensen huismoederachtige truttigheid. Met
dat beeld wil ik wel spelen, reden
om aan deze quilt te beginnen.
Waarom wil ik dit maken? Wat
probeer ik te ontdekken? Waarom
zit ik de godganse dag achter de
naaimachine lappen te stikken?
Op die vragen heb ik geen
antwoord, alleen dat zo’n obsessie
bij me hoort. Ja, ik kan mezelf
goed in één ding verliezen. Het
onderzoekende blijkt wezenlijk
voor mij. Als je weet waarom, dan
hoef je het niet meer te doen. De
maker moet elke dag de confrontatie met zichzelf en de wereld
aangaan. Want kunst ontstaat in
het spanningsveld tussen vraag en
antwoord. Werk waarin je voelt
dat de kunstenaar zoekt, maar
nog niet heeft gevonden, daar
gaat een hartstochtelijk kracht
van uit.’ <
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Juryrapport
De jury over de winnaars van
de Buning Brongers Prijzen 2018

1

Jenny Lindblom is naast haar
interesse in technieken en materialen,
gefascineerd door hoe onze perceptie
wordt beïnvloed door sociale media
zoals Instagram. Hier presenteren we
onszelf en wordt de nadruk gelegd op
begrippen als succes en geluk. In veel
werken wijst zij op een ironische manier
op de tegenstellingen tussen onze
materiele en meer existentiële behoeften. Een voorbeeld is de tatoeage Only
God will juge me afgebeeld op de rug
van een persoon. De tekst suggereert
dat alleen God zal oordelen, maar de
spelfout in "judge" zal juist een oordeel
van de toeschouwer uitlokken.

3

De onderwerpen in de schilderijen
van Naomi Mitsuko Makkelie hebben
meestal een relatie met haar Japanse
achtergrond: pagodes, hoge torenflats
die boven de wolken uitsteken, het
sybool van een Mamba-slang of een
Daruma, een Japans zen-poppetje
dat dient als talisman. Die symbolen
zijn, net als de beelden uit de cultuur
of de natuur, onderhevig aan verandering. Tenslotte kent iedere periode
of beschaving zijn eigen (beeld)taal.
Die verscheidenheid is terug te vinden
in haar manier van schilderen − soms
transparant als het glazuur op een vaas
in Green Mamba, soms pasteus als
in Seaweed. Het is een gedreven en
directe manier van schilderen die zo het
momentane vastlegt.

2

Gebeurtenissen uit het dagelijks
leven of observaties die David Noro
vastlegt in zijn schetsboeken, leveren
associatieve voorstellingen op, waarin
verschillende emoties worden verbeeld
zoals haat, liefde, vrolijkheid of intimiteit. Soms zijn die hard en suggestief,
soms opvallend zacht en zelfs meditatief. Zijn stijl varieert per stemming:
van direct in burleske voorstellingen
tot zacht, in een wit silhouet van een
menselijk figuur dat geschilderd is op
een gecraqueleerde ondergrond tegen
een roze achtergrond.
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4

Voor zijn schilderijen gebruikt
 icardo van Eyk onder andere houtR
platen die hij bewerkt met een beitel
en waarvan hij de groeven vult met

plamuur of ander opvulmateriaal. Dat
kunnen meerdere op elkaar gemonteerde platen zijn of bestaande werken die
hij hergebruikt, door oude lagen verf
af te schrappen en er nieuwe lagen
op aan te brengen. Elke structuur, van
glad en glanzend tot ruw en mat, wordt
zorgvuldig gekozen en ieder afzonderlijk schilderij of toegevoegd onderdeel
gaan in dialoog met elkaar. Zijn werk
toont alle varianten aan technieken,
materialen en worden ingezet voor
subtiele abstracte of juist simpele figuratieve onderwerpen zoals een bloem of
sigaretten.

6

Een schilderij is soms drager van
een jas, vogelveren of geborduurde
vogels en takken. In deze installaties
van uiteenlopende materialen (waaronder zijn zelfgemaakte kleding) verbindt
Wouter Paijmans verschillende werelden en tijden. Het zijn verzamelingen
gebruiksvoorwerpen die uit hun context
zijn gehaald en die in een nieuwe ordening worden geplaatst in zijn atelier
of in een expositieruimte. Toch blijft de
schilderkunst zijn vertrekpunt. Zijn werk
gaat voorbij de grenzen van het traditionele canvas en nodigt de toeschouwer
uit tot herinterpretatie en vrij associëren.

5

Rutger de Vries is afkomstig uit de
graffitiwereld. In plaats van de spraybus
gebruikt hij nu technische installaties om
verf op wanden te spuiten. Er ontstaan
sporen van verfmassa’s door de gekozen afstand en plaatsing van de spuitmachines tot de wand. De toeschouwer
ervaart niet alleen in visuele, maar
ook in fysieke zin het resultaat van het
gekozen proces. De eenvoudige of complexe configuraties zijn als sporen op
de wand waar te nemen, maar worden
door De Vries ook op afzonderlijke
doeken vastgelegd. De techniek lijkt
hier de rol van de individuele artistieke
hand over te nemen. Toch gaan er
meerdere (artistieke) beslissingen aan
dit proces vooraf die bepalend zijn voor
het resultaat. Vooral de energie en het
toelaten van het toeval die inherent zijn
aan deze bombings is aanstekelijk.
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Dank & colofon

De tentoonstelling met werk van de winnaars is t/m 16
december 2018 te zien in Arti & Amicitae in Amsterdam
De jury
De jury van de Buning Brongers Prijzen 2018 bestaat uit:
voorzitter Rogier van Teeseling, conservator Maarten Bertheux,
en kunstenaars Koen Ebeling Koning, Wendelien Schönfeld,
Janine van Oene en Han Schuil
Het bestuur
Het bestuur van de Buning Brongers Stichting bestaat uit:
Rogier van Teeseling (voorzitter), Suzanne Wissenburg
(secretaris), Maarten Bertheux, Koen Ebeling Koning
en Wendelien Schönfeld
Het bestuur dankt alle kunstopleidingen die meewerkten aan de
voorselectie en voordracht van kandidaten.
De stichting dankt verder voor hun steun:
VBVB ICT: ICT voor de culturele sector (vbvb.nl)
EM-Cultuur: E-marketing voor de culturele sector (em-cultuur.nl)
Meer informatie over de Buning Brongers Prijzen:
buningbrongers.nl
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