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herman de vries, unterwegs, steigerwald, 2004 

Voorwoord

In deze mini-editie vindt u een overzicht van het 
werk van de winnaars van de Buning Brongers 
Prijzen2018−eenprijsvoorjonge,talentvolle
beeldendkunstenaars.Eenprijsdiesinds1966al150
keeristoegekend.

DeBuningBrongersStichtingisopgerichtdoor
deschilderJohanBuning,ternagedachtenisaan
zijnvrouwTitiaBuning-Brongers.Toenhijoverleed
namzijnschoonzusJeanetteBrongershetvanhem
over.Jaarlijkskondestichtinguitdeopbrengstvan
eenwerkvanJohanBuningeenprijsuitreikenaan
eenjonge,talentvolleschilder.Nahetoverlijdenvan
JeanetteBrongersmaaktehaarnalatenschaphet
mogelijktweejaarlijkseenveelgroteraantalprijzen
toetekennen.

Ditjaarwerdendoordertienkunstopleidingen
66kunstenaarsvoorgedragen.Dejury,bestaandeuit
MaartenBertheux,KoenEbelingKoning,Wendelien
Schönfeld,JaninevanOeneenHanSchuil,beoor-
deeldehunwerk.Uiteindelijkwerdenhieruituna-
niemzeswinnaarsgekozen.

Dewinnaarsontvangeneenbedragvan€4.500,
hunwerkwordttentoongesteldengepubliceerd,
zoalsindezemini-editie.Ikwensuveelpleziermet
dezeuitgaveendeprijswinnaarsveelgelukinhun
verderecarrière.

ROGIERVANTEESELING,voorzitterBuningBrongersStichtingTitia Buning-Brongers, Johan Buning en Jeanette Brongers
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Interview

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 

 on verenigbare verlangens.’
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Jenny LindblomInterview

aasteenlichaams-
deelvankleiligtereenvan
piepschuim.Mythologieenhet
moderne bestaan ontmoeten 
elkaarinhetmateriaalvanJenny
Lindblom(36).‘Wantoudesagen
verhalenoverhoedegodende
eerstemensenscheppenuitklei’,
verteltze.Demensheidkomtvoort
uitdeaarde,maarlijktvervreemd
vandiegeboortegrond.Weslopen
denatuurzonderhettemerken.
Eenscheurinhetschermvan
onze iPad vinden we erger dan 
eenscheurindesmeltendeijskap
vandeNoordpool.Wezeggenons
zorgentemakenoverhetklimaat,
maarwillenwelonderdeelblijven
vandegemeenschapdiehetbe-
dreigt.‘Dekunstmatigenodenzijn
kennelijkgroterdandebiologi-
sche’,constateertLindblom.

Gewapendmetdenodigeiro-
niegaatzijdegrotevragentelijf.
Hetlevenvanalledag–dehectiek

natieaanvoordezemechanismen.
HetgefilterdebeeldvandeFace-
book-paginavervangtdeongefil-
terdeversievandeechtepersoon.
Endatverandertweermijnindruk
enherinneringaaniemand.’Dein-
vloedvaninternetoponzelevens
boeithaar.‘Watdoetdedwangom
steedsbeschikbaartezijnmetonze
geest?Veelmensenzijnrusteloos,
zeslapenslecht.Enwatkiezenze
alsremedie?Eenmeditatie-app.
Hetprobleemmoetdeoplossing
leveren.Eriseenhunkeringnaar
stilteenontspanning,maarintus-
senwiliedereeninverbindingmet
dewereldblijven.Ervindtgamifi-
catievanhetbestaanplaats.’

Ze verwerkt haar gedachten 
eroverinkunst.Zemaaktkera-
mischetegelsindevormvaneen
ipad,dieookzweeftinhetduistere
schilderijVictory over the sun.In
eennieuweserie‘BlueDividedby
Blue’speeltzemethethelblauw,
datgeliefdblijktbijmeditatie-apps
endedubbelzinnigebetekenisvan
hetwoordblueinhetEngels.De
titelisevenzeereenknipoognaar
de door haar bewonderde Mark 
Rothko.‘Deregel“BlueDivided
byBlue”ademtookdespiritua-
liteitdiejekuntterugvindenin
zijnkleurvlakken’,zegtze.‘Er
schuilteenreligieuzekrachtinzijn
werk.Ookikzoeknaarbetekenis.
Evenalsreligiesteektkunstde

offlineenvooralonline–biedtge-
noeginspiratie.‘Mijnbreindraait
altijd’,zegtze.‘Kunstenaarschap
kentgeenvrijetijd,hetisgeen
werk,maareenidentiteit.’

ZegroeideopineenZweeds
arbeidersgezin,ennahaarmiddel-
bareschoolwerktezeaanvankelijk
eenjaarineenfabriekdiesloten
maaktevoorDuitsegeldautoma-
ten.Zevolgdeeengroepvrienden
naareenkunstopleiding.Ende
restisgeschiedenis,eengeschiede-
nisvanscholen,stedenenstijlen.
Opdezezonnigeoktoberdagoogt
hetAmsterdamseatelierrommelig.
Zebeleefthaarlaatstedriemaan-
den,hieraandeRijksacademie.
Waarzevolgendjaarzalbelanden,
weetLindblomniet.Storyofher
life,datzichvaakonderwegaf-
speelde.ZehooptinAmsterdamte
kunnenblijven,deplekwaarzede
afgelopenveertienjaarsteedsnaar
terugkeerde.

Alszeweereenstadverliet,
bleefzededaarachtergebleven
vriendenvolgenviasocialmedia.
‘Hetreizenwakkerdemijnfasci-

stekkerinhetstopcontactvanhet
mysterie.Daarinkunnenwezaken
onderzoeken die niet zichtbaar 
zijn,maarwaarwenietteminin
geloven.Kunstbiedteenblikop
hetalledaagselevenvanuiteen
onverwachtehoek.’

AlisdeironiebijLindblom
nooit ver weg: één werk heeft 
zeopgetuigdmeteenhelblau-
weyogalegging.Erzithumor
indemanierwaaropzevormen
vermengt.In(Re)creation en Very 
peasant [sic!] stay–eenverschrij-
vingvanhet‘verypleasantstay’
dathotelsiteshunklantentoewen-
sen–gebruiktzedebeeldcultuur
rond vakanties voor onderzoek 
naaronzegedachtenovergeluk
ensucces.Zebespuitcanvasmet
zonnebrandolie,vouwtzwanen
vanbadhanddoeken,enzetdaar
tegenover het in kunstgeschiedenis 
zo bekende motief van een torso 
inklei,bewerktmetdespray tan 
waarmeemenseninbeautysalons
tegenwoordighunhuidbruinen.
‘Ikkijknaaridealenenthema’s
dieeeuwigenklassiekzijnofkort-
stondigalszonnebrand.’<

N
'Kunst steekt, net als religie, 
de stekker in het stopcontact 
van het mysterie'

Een scheur in het scherm van 
onze iPad vinden we erger 
dan een scheur in de smelten-
de ijskap van de Noordpool
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Interview

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.’ 
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David NoroInterview

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

'Daarna ontspoort het schil-
derij vaak, ontwikkelt het een 
eigen wil'

etideaal,vindtDavid
Noro(25),iseendoekdatzich-
zelfschildert.Hijscheptscènes
waarinhijzelfkanverdwalen.
Eerstisereenfiguur,eenstreek
vaneenpenseel,endaarnabegin-
nenzijnkunstwerkenmeestalaan
eeneigenleven,eeneigenschim-
migverhaal.Inzijnatelierstaat
eengrootdoekmeteentafereelin
een restaurant: een ober schenkt 
rodewijn,maarerstaatgeen
wijnglas,overhetwittegelaatvan
degastdruiptverf,zijnblauwe
bovenlichaamheeftwelietsvan
eenspinnenlijf,opdeachtergrond
hetsilhouetvaneenpaard,aan
deanderekantvanhetschilderij
een gemaskerde zwaaiend met 
eenrevolver.Hetlijktopeen

Ikzochteenvormvanvrijheiden
ontdekte dat de kunst daarvoor 
aanknopingspuntenbood.’

IndeZweedseboerderijvan
zijnoudersvondhijhetmateriaal
vanzijnmoeder,waarmeehij
‘obsessief’aandeslagging.‘Als
ditjehartstochtis,zeize,moetje
naardekunstacademie.Datisook
een taak van moeders: hun zonen 
hethuisuitschoppen,zorgendat
zeopeigenbenenkomentestaan.
Hetvroegvolharding,wantde
grote academies in Scandinavië 
zagennietsinme.Viadeomweg
vanambachtelijkeopleidingenbe-
landdeiktenslotteopdeRietveld
Academie.’

Norospeeltinzijnschilde-
rijenmetalledaagsegrootheden
alsliefdeenhaat,scheidingen
verbinding.‘Ikbeginmeteen
gevoelofgedachte,vaakeenei-
gen ervaring die uitmondt in een 
eerstebeeld.Daarnaontspoort
hetschilderijvaak,ontwikkelthet
eeneigenwil.Alskindvaneen
DeensemoedereneenItaliaanse
vadereisentweeverschillende
wereldeneenplekinmijop.Die
botsingkomtteruginmijnwerk.’

Hijhoudtvanmythes,die
geheimzinnige onderstroom die 
samenlevingenterugvoertnaar
hunoorsprong.‘Erschuilteenzin
voormysteriein,dieookterug-
keertinpoëzie.Ikstruinbijvoor-

nachtmerrie,eenbinnenstebuiten
gekeerdewereld.Hetschilderij
ademtietsvanboosaardigheid.
‘Somshoorikdat’,zegtNoro.
‘Iemandvondhetobsessief,alsof
hetbeeldzichuitzijnbegrenzin-
genwilbevrijden.Voormijgaat
hetschilderijinderdaadverder
buitenhetdoek.’

HijgroeideopinDenemar-
kenenZweden.ZijnItaliaanse
vaderwerktealskok,zijnmoeder
schilderdevroeger.Kunstwaser
inovervloedinzijnjeugd.‘Op
tafellagenboekenvanmijnoom
HenrikDrescherdiewasvertrok-
kennaarAmerika,waarhijonder
meerillustratiesmaaktevoorThe 
New York Times en The Washing-
ton Post.’

Tochduurdehetnogeenpoos
voordekunstheminzijngreep
kreeg.Hijbrachtzijntienerjaren
doorineenZweedsdorp,datde
jeugdnietveeltebiedenhad.‘We
hingenrondengingenuit.Veel
vanonshieldenzichnietbezig
metvragenoverlater.Langzamer-
handmerkteikdateenverlangen
mebekroopomuittevindenwie
ikwasenwaarmijnkrachtlag.

beeldgraagrommelmarktenaf,
opzoeknaardichtbundels,naar
woordenenregelsdiemeopeen
spoorzetten.Afentoegebruik
ikzo’nverdwaaldezinsnedein
mijnwerk.Achterdebeknoptheid
vanpoëzieverbergenzichhele
werelden,datgeldtookvooreen
schilderij.Hetmakenvankunst
blijfteenraadsel.Watisgoed,
mooiofbetekenisvol?Voormij
blijftheteenmindgame,aande
enekantstaatdevrijheid,aan
de andere kant het gebrek aan 
criteriaenhouvast.Somservaar
ikeeneureka-moment,maardat
kandooreentweedeblikvernie-
tigdwordenofdooreenvolgende
penseelstreek,dieeréénteveel
blijkttezijn.’

Onmisbaardaarbijblijftdere-
lativering.‘Ikprobeeroptegaan
inhetvolledigepaletvanmense-
lijkegevoelens.Mijnschilderijen
staanopenvoorallelagenvan
emotie.Endaarhoortuiteraard
ookeengevoelvoorhumorbij.’<

H
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Interview

Naomi Mitsuko 
Makkelie

Ishettoevalofvoorzienigheid?NaomiMitsukoMakkelie
‘speelde’inhaarschilderijenmethetmenselijkeverlangennaar
onsterfelijkheid,toenzeeenjaargeledendediagnosekanker

kreeg.‘Mijnkunstwerdplotselingietspersoonlijks.’
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Naomi Mitsuko MakkelieInterview

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

'Ik kan mezelf tegelijkertijd 
verbergen en blootgeven in 
mijn schilderijen, achter mys-
terieuze symbolen'

                oeken naar verdie-
pingiswezenlijkvooreenkunste-
naardievragensteltoveronster-
felijkheidenoverhoeculturele
enreligieuzeachtergrondenonze
blikopgeschiedeniskleuren.Dit
inzichtbrachtNaomiMakkelie
(26)ertoeomnadeHogeschool
voordeKunstenUtrecht(HKU)
haarwegtevervolgenmeteen
masterinGroningen.Niettemin
knaagtdetwijfel.Wanthoewel
een chirurg de tumor uit haar 
onderbuikwegnam,zalzenooit
meer kunnen terugkeren naar de 
jeugdigeonschuld,naardeillusie
daternogeenzeeaanjarenvoor
haarligt.‘Mijnlichaamzieter
weergezonduit.Entoch…Iedere
driemaandenmoetikopcontro-
le,watinhoudtdatdantelkensde
vraagoverdeduurvanhetleven
optafelligt.Diemasterlegteen
theoretischebasis,maarikvoel
nuvooraleenverlangenomveel
temaken.Voorheenoverheerste

Misschien ook omdat Mak-
kelievoortkomtuittweeverschil-
lendeculturen.HaarJapanse
vaderverhuisdealsveertigernaar
Nederland.Detelevisieproducer
enfotograafverklaartdeschil-
derkunstregelmatigdood,zegt
ze.Haarliefdevoorcanvasen
penseelkreegzedanookvanhaar
moeder,dieschilderdenaasteen
baaninhetbasisonderwijs.Me-
teennademiddelbareschoolging
MakkelienaardeKoninklijke
AcademievanBeeldendeKunsten
inDenHaag.‘Tevroeg’,erkentze
nu.‘Dieopleidinglegdenadruk
ophetontwikkelenvaneenfilo-
sofieachterhetkunstenaarschap,
daarmeehieldikmeopmijn
achttiendenognietbezig.’

Naeenpaarjaarpaktezehaar
scholingweeropaandeHKU,
waarzebehalvehetambachtin
allerustkonlerenwathaarals
schildervoortdreef.Daarontlook
defascinatievoordeonsterfelijk-
heid.‘Ikstuitteondermeerophet
bestaanvaneenkwal,deturritop-
sisnutricula,dietotinhetonein-
digeherborenkanworden,diezich
telkensvernieuwt.Inonsterfelijk-
heidvielenvoormijhetuniversele
enhetpersoonlijkesamen.Het
speltussendietweegrootheden
iseenkenmerkvankunst.Ikkan
mezelftegelijkertijdverbergenen

degedachte:datkomtlaterwel.
Maarlaterblijktplotseenrelatief
begrip.’

Driejaargeledenlaszeeen
artikelwaarineenwetenschapper
beweerde dat de mens in de toe-
komstwelduizendjaaroudkan
worden.Watzoudatbetekenen
vooreentochaloverbevolkte
aarde?Devraagontsprootuiteen
fascinatie voor de driehoeksver-
houdingtussenverleden,heden
entoekomst.‘Welkeconclusies
dringenzichopwanneerje
restanten van een oude bescha-
vingbekijkt,zonderietsteweten
overdemaatschappelijkecontext
waarinzeontstonden?Neem
Paaseilandmetzijnmysterieuze
reuzenbeeldenenzijngeschriften
inhetKohauRongorongo,een
taaldieniemandkanontcijferen.
Ookkunstbepaaltonzevisieop
hetverleden.Rembrandtroept
eenanderbeeldvandezeven-
tiendeeeuwopdaneenukiyo-e
vaneenJapansetijdgenoot.Dat
verschijnselboeitme.Daarwilik
ietsmee.’

blootgeveninmijnschilderijen,
achtermysterieuzesymbolen.’

Opveelvanhaardoeken
zwervenscherven,diedoen
denkenaanoverblijfselenuitver-
vlogenbeschavingen.Daaropstelt
eenonbekendetaaldetoeschou-
wervoorraadselsoftoonteen
dier,zoalseengroenemamba,ons
zijnschoonheid.‘Eenslangheeft
inonzejoods-christelijketraditie
eenkwaadaardigelading,wezien
eenkruiperigbeest,valsengiftig,
degedaantewaarindeduivelzich
huldeomdemenstotzondete
verleiden.Hetdierstaatsinds-
dienineenslechtereuk.Zeroept
angstenweerzinop.Ikwilin
zo’nschilderijproberendeslang
vandateeuwenoudevooroordeel
tebevrijden,diebeklemmende
contextwegschrapen,zodatwe
er met nieuwe ogen naar kunnen 
kijken.’<

Z
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Portfolio

Een selectie van de werken 
van de zes winnaars

David
Naomi
Jenny 
Rutger 
Ricardo
Wouter
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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
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David Noro, xxx 
+ vorige pagina
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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. 
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Naomi Mitsuko Makkelie, Fuck the cloud (2017) 
en Big city dreams (2018)(links) 

Witte achter-
grond witter 

maken
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Rutger de Vries, xxx 
Jenny Lindblom, xxx

en 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 
door het toeval geordend
50,0 x 70,0 cm

Wouter Paijmans, xxx 
Ricardo van Eyk, xxx
 + volgende pagina
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Wouter Paijmans, Hoody (2018) 
en Horse on kimono (2018) 



 34  35 

4

Interview

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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Ricardo van EykInterview

ij‘bewoont’hetmeest
ontkledeateliervanallewinnaars:
eenmunitiebunkerlangsdedijk
bijHoofddorp.Hetontbeert
ramen,eentoiletenstromend
water.Daglichtkanalleennaar
binnendoordedeur.Enelke
paarminutenscheurtdehemel
open,wanneeropnietveelmeer
dan honderd meter hoogte een 
vliegtuigvanSchipholopstijgt,
meteengeraasdatdeontluikende
gedachtentotzwijgendwingt.

Entochgroeithierkunst,
tegen de schreeuw van het econo-
mischegewinin.Sterkernog:dit
decorpastwelbijdescheppingen
vanRicardovanEyk(25).Hij
destilleertzijnwerkuithetdage-
lijksleven.Inzakenwaarwijaan
voorbijlopen,ziethijkunst:een
geschamptpaaltjewaarwatrode
lakvandeautoopachterbleef,
eenverweerdgebruiksvoorwerp,
liefstietswaarophetvervalal
greepheeft.ToenHanSchuil
zijnatelierbetrad,borreldein

dienshoofdhetwoordpalimpsest
op,eenperkamentwaarvande
bovenlaagisafgeschraapt,zodat
hetopnieuwbeschrevenkan
worden.‘Hijmoedigdemeaan
met enige nuchterheid over kunst 
natedenken.Zijnwerkleerdeme
omandersnaardewereldomme
heentekijken.’

Datkomtbijvoorbeeldnaar
voreninVanEyksschilderij
Tuesday Vier,eenzwartvlak
waarinwittelijnenentulpenzijn
gekrast.Hetideeontstondtwee
zomersgeleden,toenhijophet
huisvanzijnvaderinMaarssen-
broekpaste.‘Daarstondenopeen
ochtendafvalbakkenbuiten:zo’n
rijgrijze,eenvormigekliko’s,waar
debewonersmetstickerpakketten
herkenningstekensophaddenge-
plakt.Indeloopderjarenwaren
sommigeinmiddelsalverschillen-
dekerengemerkt,ondermeermet
tulpen.Hetschilderijgingdoor
meerderefasen.Uitontevreden-
heidlakteikopeengegevenmo-
mentmetzwartweerallebeelden
weg,vervolgensgingikdaarin

krassenenkwamendietulpen
opnieuwaandeoppervlakte.

DetitelTuesday Vierverwijst
nietalleennaarhettijdstipwaar-
opdebakkenwerdengeleegd,
maar ook naar de dinsdagse 
gesprekkenbijDeAteliers,waarin
wekritiekkondenleverenop
elkaarskunst,datprocesdeed
medenkenaanafvalscheiding.Ik
hounietvannaamlozewerken,
anderzijdsmoetentitelsniet
teveelhouvastbieden.Zemoeten
hetraderenvandeverbeeldingop
gangbrengen.’

Zijnstijlschommeldeinde
loopderjarentussenfiguratiefen
abstract,maarvoorlopiglijktdie
laatstevormteoverheersen,wat
nietbetekentdatzijnwerkvervan
detoeschouwerstaat,wantVan
Eykgebruiktmaterialenwaarmee
weonselkedagomringdweten:
blankhout,plamuur,muurverf,
lak.‘Ikwilonzewerkelijkheid
voelbaarlatenblijven.Hetgaat
menietomvervreemding,maar
omverwondering,zoalseen
kleineonregelmatigheidinhet
stucwerk,dieweinhethuisniet
meeropmerken,maardieineen
kunstwerkplotsbetekeniskrijgt.
Welopentegenwoordigaanveel
zakenvoorbij.Onzebeeldcultuur
verandertonderinvloedvande
smartphone,dieonsbombardeert,

vermoeit en verzadigt met de ene 
nadeanderefotoofvideo.Zijzijn
dragersvandeeendimensionale
symboliekvandeinformatie.Het
‘esthetische’beeldindekunst
daarentegen–lasikonlangsin
een betoog van kunsthistorica 
EstelleBarrett–beziteenaard
dieveelzijdig,dubbelzinnigen
onbepaaldis.Erzitaltijdnogeen
humuslaagonder.’

VanEykswerkiseenverken-
ningvandieanderedimensies,
maardanineenalledaagse
vermomming,dienietindeeerste
plaatsomschoonheiddraait.
‘Ikpakeenvoorwerpnietopna
degeboortealshetnoggaafen
ongeschondenis,maarophet
moment dat het aan verwering 
blootstaat,wanneerhetideaalvan
volmaaktheidfaalt.Ikschilderhet
vervalendestrijdertegen.’<'Uit ontevredenheid lakte ik 

met zwart alle beelden weg'

'Het gaat me niet om 
vervreemding, maar om 
verwon dering, zoals een 
kleine on regelmatigheid in  het 
stucwerk dat in een kunstwerk 
plots betekenis krijgt'H



 38  39 

Fo
to

: M
ar

io
n 

Re
is

sn
er

5

Interview

Rutger de Vries
Hij vervangt penseel en kwast door schildermachines: brand-
blussers, 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.’ 
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Rutger de VriesInterview

'Ik ben een halve autist die 
systemen bedenkt. Maar de uit-
komst mag niet vaststaan, want 
dan wordt de kunst zinloos'

indhovenpresenteert
zichalsplekvanvernieuwing.Het
credovandelichtstadverheftzich
ingrotegelelettersopdemuur
vandestationshal.‘Conventie,
eensoortherinnering,ishet
grootstebeletselomtegenieten
vanlevenenkunst.’Isgetekend:
PietMondriaan.VanRutger
deVries(31)hangthier,ineen
magazijnvandeBijenkorf,als
onderdeelvandeDutchDesign
Week,hetwerkSpectrum: in een 
zwarteruimtezwevenzevenwitte,
vierkantepanelen,waaroverde
zevenprimairekleurennaarbe-
nedendruipen.Nietgeschilderd
doordekunstenaarzelf,maar
doorbrandblussersaangesloten
opzelfgebouwdesprinklers.Op
devloerontvouwtzicheengrillig
patroonvangedroogdeverfplas-
sen.Hetzalniemandverbazendat

zijninstallatiesaleenstreffend
werdenvergelekenmeteenbloe-
digecrimescene.

Hijbouwtschildermachines.
Hettoevalvormteenonderdeel
vanzijnkunst.‘Inzekerezin
maakthetwerkzichzelf’,zegthij.
Datwasvroegeranders.DeVries
begoninzijntienerjarenmetgraf-
fiti.Zijnschuilnaamverscheenin
velevormeninzijngeboortestad
Zwolle.‘Dehandtekening,detag,
daardraaithetombijgraffiti.
Hoeweldeartiestonzichtbaar
blijft,ishijheelaanweziginzijn
werk.Methetverruilenvande
straatvoordegaleriehebikdat
principeomgekeerd:nuikals
kunstenaarwordtgekend,haalik
mezelfuithetwerk.Ikbedenkhet
systeem,maardemachinemaakt
dekunst.Hetresultaatisonvoor-
spelbaar,datgeefikuithanden.
Ditelementvanverrassing
spreektmeaan,wantalsikalles
voorafweet,waaromzouikhet
ideedannoguitvoeren?Ikvoel
me aangetrokken tot de gedach-
te dat een kunstwerk een eigen 

ruimte,eeneigenlevenopeist,
zoalseenkindofeenromanper-
sonage.Daarspeelikmee.’

Conventiewerpthindernissen
op.IndieuitspraakvanMondri-
aankanDeVrieszichwelvinden.
‘Omdatikmetverfwerk,zietde
wereldmijalsschilder.Maardat
daargeenpenseelofkwastaan
tepaskomt,scheptverwarring.
Ikhoumenietopdiemaniermet
kunstbezig.’Maaroudedenk-
beeldenzijnhardnekkig,hun
tentakelsreikenzelfstotinBerlijn
waarDeVriesnuwoont.‘Het
blijktvoorbuitenlandsekunste-
naarslastigomindiestadeen
plekteverwerven,grotendeels
doorconventies.Duitserskennen
hetprincipevandeMeisterschule: 
eenstudentgaatindeleerbij
eenbekendekunstenaar.Dusin
Berlijnborrelenaltijdvragennaar
bovenals:watisjeherkomst,
welketraditiebelichaamje,en
kunnenwejeherleidentoteen
grotenaam?Inmijnogenzouhet
moeten gaan om de kracht van 
hetkunstwerkzelf.’

Duitslandbrengthemook
nieuweinspiratie.‘Ikzwerfvaak
doorbouwmarktenomideeënop
tedoen.Endaarverkopenzeweer
anderesystemendanhier.’Hij
werktbehalvemetbrandblussers
metprintersenverfspuitbussen,

waarhijgateninschietmeteen
buks.‘Erstaataltijdeenmachine
tussenmijenhetwerkin.Ikben
eenhalveautistdiesystemen
bedenkt’,grijnsthij.‘Maarde
uitkomstmagnietvaststaan,want
danwordtdekunstzinloos.’

Hoewelabstractvankarak-
ter,lijktereendiepmenselijke
krachtschuiltegaanachterde
ontploffingvanprimairekleuren
diezijninstallatieskenmerken.‘Ik
wileenenergieoverbrengen,een
vormvanenthousiasme.Kleur
kandat.Wantkleuristijdloos.
Kleurdraagtalleemotiesinzich.
Enkunstgaatwatmijbetreftover
hetlosmakenvangevoelensbij
mensen.OfzoalsMarkRothko
heteensmooiformuleerde:“Een
schilderijisnietdeafspiegeling
vaneenervaring,hetisdeerva-
ringzelf.”Daarstrevenwetoch
allemaalnaar.’<

E

'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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Interview

Wouter Paijmans
Kunstbelichaamtvoorhemeenzoektochtmetobsessievetrekken.

DanmaaktWouterPaijmansnietééntrui,maarliggenernaweken
achterdenaaimachinedertigstuksinhetatelier.‘Kunstkentgeen

grenzen,datisdeschoonheidmaarookhetprobleem.’
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Wouter PaijmansInterview

'Textiel ademt voor veel 
mensen huismoederachtige 
truttigheid. Met dat beeld wil 
ik spelen'

'Waar alle boerenzonen hun 
gereedschap gebruikten om 
hun brommers op te voeren, 
stond ik er een kip mee in 
elkaar te lassen'

aalisnietzijnding,en
dusgingWouterPaijmans(27)
alsjongetienernaardeGroen-
schoolinAndel,eenopleiding
voorhoveniers,tuinbouwersen
boeren.Deagrarischetechnieken
boeidenhem,maarhijmanifes-
teerdezichandersdanzijnmede-
leerlingen.‘Waaralleboerenzo-
nenhungereedschapgebruikten
omhunbrommersoptevoeren,
stondikereenkipmeeinelkaar
telassen.Ikkeeknaarzo’nbult
oudijzerenkreegdaarandere
gedachtenbijdanklasgenoten.’

Hijervoerindiejareneven-
zeerdatdeboerderijiemandinde
genenmoetzitten,dusvervolg-
dehijdezoektochtnaarzijn
bestemmingophetmbo,waarhij
leerdeetalerenenstandsbouwen.
‘Zobewoogikmeinderichting
vanbeeldendevorming.’Maarde
beslissendestapkwamgeduren-
deeenstagebijdetechnische
dienstvanmuseumBoijmansVan
Beuningen.‘Zekoppeldenmeaan

ErikvanLieshout,ookeenBra-
bander.Hijvroegnaarmijneigen
werk.Iktoondehemtekeningen,
diehijvanongezoutenofbemoe-
digendcommentaarvoorzag.
Hijstimuleerdemeomnaarde
RietveldAcademietegaan.’

Materiaalisaltijdhetvertrek-
puntvoorzijnontdekkingsreizen.
EerstwierpPaijmanszichop
aluminiumennudompelthijzich
onderindewereldvantextiel.
‘Allesbeziteeneigenaard.Ik
kiesdoorgaansmateriaal,datbij
mijneenzelvigekarakterpast.Het
voeltbeterwanneermijnwerk
ontstaatinmijneigenatelier.Op
diemanierleerikovermijnkun-
nenenbeperkingen.Ikhouervan
metelatenverrassendoorhet
materiaal.Kunstkentgeengren-
zen.Demakerdaarentegenwel.
Ditfenomeenvindikmooi,maar
steltmeookvoorproblemen.’

Hemhorenvertellenoverzijn
werkwijze,roepteenbeeldopvan
hetswipen:jebrengtwatgoeds

voort,maarinhetachterhoofd
fluisterteenangstigvermoeden
datjeéénveegmetdevinger
verder misschien nog iets beters 
wacht.‘Erschuilteenobsessieve
dranginhetscheppingsproces.Ik
kanhetnietlatenomeenideetal-
lozemalenuittevoeren.Ikspeur
vaakopwebsitesalsmarktplaats.
Iemandboodbijvoorbeelddertig
rollenjarenzeventigstofaan.De
advertentietrokmijnaandacht.
Dusdeverkoperkwammeteen
busjeuitHaarlemnaarAm-
sterdam,zodatikerenkelekon
uitzoeken.Uiteindelijkkochtikze
alledertigennaaideuitelkerol
ééntrui.Dankanikdaarmaan-
denlanghelemaalinverdwijnen.
Ik weet niet waar dit dwangmatige 
vandaankomt,maarkennelijk
vormendieabsurdehoeveelheden
eenkernvanhetwerk.’

Hetkunstenaarschapisvoor
Paijmansmetvragenengeheimen
omgeven.‘Ikzoeknogsteedsnaar
watmijdrijftomdagelijksnaar
hetateliertegaan.Somslijkthet
antwoorddichtbij,bijnatastbaar,
maardankomterplotselingiets
uitmijnhandenwathaaksophet
vorigestaat.Hetlaatzichnietof
nauwelijksvatteninwoorden.’

Opdetafelinzijnstudioligt
eenenormequiltinwording.Een
nieuwe verkenning van de vormen 

diestofbiedt.‘Textiel’,zegthij,
‘ademtvoorveelmensenhuis-
moederachtigetruttigheid.Met
datbeeldwilikwelspelen,reden
omaandezequilttebeginnen.
Waaromwilikditmaken?Wat
probeerikteontdekken?Waarom
zit ik de godganse dag achter de 
naaimachinelappentestikken?

Opdievragenhebikgeen
antwoord,alleendatzo’nobsessie
bijmehoort.Ja,ikkanmezelf
goedinééndingverliezen.Het
onderzoekendeblijktwezenlijk
voormij.Alsjeweetwaarom,dan
hoefjehetnietmeertedoen.De
makermoetelkedagdeconfron-
tatiemetzichzelfendewereld
aangaan.Wantkunstontstaatin
hetspanningsveldtussenvraagen
antwoord.Werkwaarinjevoelt
datdekunstenaarzoekt,maar
nognietheeftgevonden,daar
gaateenhartstochtelijkkracht
vanuit.’<

T
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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 behoef-
ten.  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.

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 intimi-
teit. Soms zijn die hard en suggestief, 
soms opvallend zacht en zelfs medi-
tatief. 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.

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 veran-
dering. 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.

 

  4
Voor zijn schilderijen gebruikt 

 Ricardo van Eyk onder andere hout-
platen die hij bewerkt met een beitel 
en waarvan hij de groeven vult met 
plamuur of ander opvulmateriaal. Dat 
kunnen meerdere op elkaar gemonteer-
de 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 afzonder-
lijk 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 figura-
tieve onderwerpen zoals een bloem of 
sigaretten.   

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 geko-
zen afstand en plaatsing van de spuit-
machines tot de wand. De toeschouwer 
ervaart niet alleen in visuele, maar 
ook in fysieke zin het resultaat van het 
gekozen proces. De eenvoudige of com-
plexe 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. 

6
Een schilderij is soms drager van 

een jas, vogelveren of geborduurde 
vogels en takken. In deze installaties 
van uiteenlopende materialen (waaron-
der zijn zelfgemaakte kleding) verbindt 
Wouter Paijmans verschillende werel-
den en tijden. Het zijn verzamelingen 
gebruiksvoorwerpen die uit hun context 
zijn gehaald en die in een nieuwe or-
dening worden geplaatst in zijn atelier 
of in een expositieruimte. Toch blijft de 
schilderkunst zijn vertrekpunt. Zijn werk 
gaat voorbij de grenzen van het traditi-
onele canvas en nodigt de toeschouwer 
uit tot herinterpretatie en vrij associëren. 
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Buning Brongers Stichting

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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