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Introductie
‘Johan voelde voor jonge menschen. Hij verdedigde altijd hun kunstuitingen, hoe extreem ze
ook leken of waren. Vroeger, toen hij een jonge
schilder was had hij zich bij de da-da richting
aangesloten. Hij wilde nooit meer verkopen, dan
hoogst noodzakelijk was en zei vaak: we hebben
nu weer geld genoeg. Ik verkoop niets meer.’

bij haar overlijden € 100.000,– heeft nagelaten.
Deze schenking maakt dat wij nog veel langer door
kunnen gaan met het doel van Johan Buning: het
stimuleren van jonge veelbelovende kunstenaars.

Zo beschreef Jeannette Brongers, de schoonzus
van Johan Buning, diens visie op het stimuleren
van jonge kunstenaars. Door ze financieel te ondersteunen konden ze een periode werken en experimenteren zonder zich zorgen te hoeven maken
over hun inkomen.

Rogier van Teeseling
Voorzitter

Sinds in 1966 de eerste Buning Brongers Prijs werd
uitgereikt zijn we inmiddels 54 jaar en 150 prijswinnaars verder. De namen van al die winnaars vindt
u aan de binnenzijde van de kaft. En dit jaar heeft
de jury weer zes jonge veelbelovende kunstenaars
een prijs toegekend. In deze publicatie leest u
interviews met hen en krijgt u een indruk van hun
werk. Ik hoop natuurlijk van harte dat u ook de
moeite neemt of heeft genomen om hun werk te
bekijken in Arti et Amicitiae.
De jury bestond dit jaar uit Maarten Bertheux,
Koen Ebeling Koning, Natasja Kensmil, Michael
Raedecker en Charlotte Schleiffert. Zij kozen de
zes winnaars uit 71 genomineerden, aangedragen
door veertien Nederlandse kunstopleidingen. Ik
wil zowel de jury als de opleidingen daarvoor
hartelijk danken.
In het bestuur proberen we zo nu en dan vooruit
te kijken en te berekenen hoe lang wij nog voort
kunnen met het uitreiken van deze prijzen met de
beschikbare financiële middelen. En hoewel we
nog wel even vooruit kunnen is wel duidelijk dat
door allerlei veranderende omstandigheden waar
ik u nu niet mee zal vermoeien, de bodem eens in
zicht zal zijn. Groot was daarom de blijdschap in
het bestuur toen we onlangs het bericht ontvingen
dat een zeer genereuze dame uit Den Haag - die
zich bij schenkingen aan andere instellingen graag
bekendmaakte als het mysterieuze ‘Fonds 5’ – ons

Ik wens de winnaars van de Buning Brongers
Prijzen 2020 veel geluk!

Juryrapport 2020
Tijdens de beoordeling van het werk van de kandidaten voor de Buning Brongers Prijs 2020 heeft de
jury een aantal zaken geconstateerd die wij graag
met u willen delen.
Een eerste constatering is dat er deze keer, op
één prijswinnaar na, alle winnaars een postacademische opleiding hebben gevolgd. Bij de vorige
prijsuitreiking in 2018 was er nog een evenwicht
van winnaars met een (bachelor) opleiding schilderen en een postacademische opleiding (master).
De verdieping van twee extra opleidingsjaren en
de strenge selecties van deelnemers die voorafgaan aan deze postacademische opleidingen lijkt
steeds meer doorslaggevend te zijn.
Daarnaast hebben er van de zes gekozen winnaars
slechts twee de Nederlandse nationaliteit. Dit
geeft aan dat er een verdere internationalisering
plaatsvindt bij de opleidingsinstituten en deze
tendens was al bij de vorige edities merkbaar.
Ten slotte viel het de jury op dat, in tegenspraak
met de huidige tendens om meer aandacht te
schenken aan kunst die zich verdiept in politieke of
maatschappelijke onderwerpen, er weinig kandidaten waren die zich hiermee bezighouden.
Korte bijschrijvingen van het werk van de winnaars
zijn terug te vinden bij de interviews.
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‘Soms begint mijn schilderij ineens
tegen me te schreeuwen’
In gesprek met Anders Dickson
Als puberjongen stond Anders Dickson iedere
ochtend om vijf uur op om hout te hakken, vuur
te maken en te jagen. Tijdens zijn jeugd in de
ongerepte bossen van Minnesota, zo’n anderhalf
uur rijden van de stad, kende hij niet veel leeftijdsgenoten. ‘De dieren waren de wezens waar ik een
hechte band mee had. Ik kon hen veel beter lezen
dan mensen.’ Dickson’s liefde voor het natuurlijke
en fascinatie voor het bóvennatuurlijke is terug te
zien in zijn sferische, soms obscure werken.
Tekst: Ellis Kat | Portretfotografie: Jesse Wallace

Je maakt schilderijen, sculpturen en installaties.
Is er een medium of materiaal dat je het meest
bekoort?
‘Aquarel is toch wel de bron van mijn artistieke
praktijk. Deze techniek heb ik geleerd van mijn
oma, bij wie ik als kind af en toe een tijd heb
gewoond. Mijn grootouders zijn hoogopgeleide,
vermogende mensen, die hun zondagen vulden
met kunstlessen waar ze konijnen, vlinders en
boeketten leerden schilderen. Ik deed mee en
leerde op die manier als vier-, vijfjarig jongetje
te aquarelleren.’
Heb je het realistisch naschilderen van lieflijke
taferelen volledig losgelaten?
‘Grotendeels. Toen ik twintig was, verliet ik
Amerika om in Europa filosofie te gaan studeren.
Tijdens die periode heb ik nog wel veel schilderijen
gemaakt van foto’s van mezelf met mijn hond. Ik
denk dat het een manier was om mijn heimwee te
verwerken. Pas toen ik de kunstwereld in rolde, ben
ik afgestapt van het heel realistisch naschilderen
van alledaagse objecten en taferelen. Mijn schilderijen noem ik nu “atmosferisch”. Ik probeer niet per
sé een voor de mens herkenbaar figuur of object
te schilderen, maar ik verbeeld de temperatuur van
een situatie.’
Hoe doe je dat?
‘Met het gebruik van kleuren probeer ik een omgeving te dicteren die een bepaalde emotie oproept
bij de beschouwer. Ik wijs in een bepaalde richting,
maar zeg niet expliciet wat de bestemming is…
Tóch heb ik me laatst weer laten verleiden om iets
na te schilderen.’

Anders Dickson
WindowWalker, 2019
Acrylverf op hout
50 x 225 cm
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Dickson toont me een aquarel waarop Donald
Trump staat afgebeeld aan het bureau in zijn Oval
Office in het Witte Huis. Het werk is nagemaakt
van de foto waarop Trump op 27 maart 2020 de
wet tekent die 2000 miljard dollar beschikbaar stelt
voor het redden van de economie ten gevolge van
de coronacrisis. De krullen in de versiering van de
tafelpoten en de weerspiegeling van het blad heeft
5

Anders Dickson
MindShot, 2020
Acrylverf op hout
50 x 70 cm
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Anders Dickson
Bluefall, 2019
Acrylverf op hout
40 x 225 cm
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Dickson zorgvuldig uitgewerkt. De acht witte mannen in pak hebben, net als op de originele nieuwsfoto, een tevreden glimlach op het gezicht.
Toch is Trump wel iets anders dan een vlinder,
bloem of ander alledaags tafereel zoals je vroeger
maakte. Waarom wilde je juist dit vastleggen?
‘Trump’s presidentschap is een regelrechte ramp.
Iedere dag ontkent hij zijn uitspraken van de dag
ervoor en vertelt hij de grootste onzin. De cijfers
over geld, besmettingen en doden vlogen me
wekenlang om de oren. Ik moest dit iconische
beeld en daarmee deze periode gewoon vereeuwigen. Ik heb er twee gemaakt. De één zoals de
originele nieuwsfoto, de ander met een grauwe,
donkergrijze waas over de gezichten, alsof er een
schaduw over het gezelschap valt.’
Een werk met een duidelijk politiek standpunt.
‘Gek genoeg niet. Ik heb gemerkt dat iedereen hier
toch op een andere manier naar kan kijken. Ik kom
uit een erg conservatieve familie. Iedereen heeft
op Trump gestemd, zijn beloftes over geld werkten immers aanlokkelijk. Inmiddels hebben mijn
ouders zich tegen hem gekeerd en spreken zich
openlijk uit tegen zijn beleid. Zij, en veel van mijn
vrienden, zagen mijn aquarel als een aanklacht.
Mijn grootouders zijn nog vóór Trump, en vonden
het werk juist een prachtige vertaling van hun
geweldige president.’
Is het innemen van een neutraal standpunt, of
eigenlijk het ontbreken van een standpunt, iets
dat als een rode draad door je praktijk loopt?
‘Zeker, in mijn werk doe ik geen keiharde uitspraken. Mijn kunst beschouw ik als een leeg glas waar
de beschouwer zijn of haar eigen emoties in kan
gieten. Misschien voeg ik nog een subtiel smaakje
toe aan de drank, maar niet meer dan dat. Tijdens
mijn studie aan De Ateliers in Amsterdam kreeg ik
daar weleens kritiek op. “Waar zijn de prostituees?
Moord? Ik mis grote gebaren!”, zei de docent. Na
zo’n bespreking moet ik wel even een week bijkomen. Maar, ik denk niet dat ik heftige kreten nodig
heb om mijn verhaal te vertellen. Dat doe ik liever
op een subtiele, onderbewuste manier. Ik schilder
magische, obscure taferelen waarop men op een
eigen manier kan reflecteren.’
Je maakt ook sculpturaal werk. Je sculpturen
lijken qua karakter ver van je tweedimensionaal
werk te staan. Waar je schilderijen spiritueel en
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obscuur ogen, komt je driedimensionaal werk
heel speels, spontaan en DIY-achtig over. Hoe zie
jij dat?
‘Ik snap wat je zegt, toch zijn er wel degelijk
verbanden te vinden. Mijn sculpturen voelen als
een soort relieken. Het zijn objecten die ooit,
hypothetisch, gebruikt zijn door figuren en die je
als beschouwer achtergelaten aantreft. Wat dat
betreft is er een overeenkomst met mijn schilderijen, daar heerst ook een soort verlatenheid. “Wie
was hier? Wat is er gebeurd?” Mijn werk, 2D en 3D,
voelt als de sfeer in de sciencefictionfilm Stalker
(1979) van regisseur Tarkovski, waarin drie mannen
een door de overheid afgesloten gebied bezoeken.
Typische sciencefiction gebeurtenissen blijven
uit, maar juist de stilte van de vreemde wereld en
het gevoel van complete verlatenheid wordt in
beeld gebracht.’
Je hebt in Minnesota, Amsterdam, Karlsruhe,
Parijs, Frankfurt, New York en Rotterdam
gewoond. Voel je jezelf soms als de protagonist
in Stalker, continu omgeven door een vreemde
wereld?
‘Ik ben in mijn leven ontelbaren keren verhuisd.
Om me een houding te kunnen bieden in een
vreemde omgeving, heb ik mezelf een karakter
gegeven. Ik noem mijzelf “de alien”. Ik hield van
Duitsland, ik hield van Nederland, maar ik had geen
burgerlijke verantwoordelijkheid. Ik was altijd als
een soort alien die niet in zijn volledigheid aanwezig is op een plek. Lijflijk mag ik aanwezig zijn
en observeren, maar een stem heb ik niet. Ik ben
ergens wel en niet tegelijkertijd.’
Komt dat spanningsveld terug in je werk?
‘Zeker. Zo heb ik een installatie gemaakt geïnspireerd op de spiralen publieke urinoirs in
Amsterdam. Dat zijn toch zulke gekke dingen: je
bent afgesloten van de buitenwereld, maar door
de gaten in het metaal tegelijkertijd zo open en
bloot. De grens tussen privé en publiek is voor
mijn gevoel in Amsterdam heel vaag. Zo gebeurt
het ook vaak dat mensen de gordijnen niet sluiten
en ik bij het voorbijgaan kan toekijken hoe zij hun
cornflakes eten. Ik ben niet opgegroeid in de stad
en ben eigenlijk nog steeds aan het leren hoe ik
om moet gaan met die verhouding. Dan begluur ik
de mensen vanuit mijn alien-bubbel. En daar maak
dan werk over.’

Anders Dickson
Between a rock and a soft space,
2020
Acrylverf op hout
20 x 30 cm

Ben ik dan ook een voyeur als ik naar jouw
werk kijk?
‘Ja, je bent een voyeur als je de blik van iets of
iemand steelt. Maar ik denk dat een kunstwerk
altijd terugkijkt. In de vorige eeuw schreef filosoof
Merleau-Ponty een boek over de rol van waarneming in het begrijpen van de wereld om ons heen.
Hij stelt dat de mens niet superieur is aan levenloze objecten in de directe omgeving, maar dat
er altijd een gelijkwaardige relatie is. Daar geloof
ik ook in; een realisatie die best freaky is op het
moment dat ik een werk maak. Het voelt namelijk nogal intimiderend als mijn schilderij ineens
tegen me begint te schreeuwen. “Je kan er niks
van! Je bent een slechte kunstenaar! Wanneer ga
je me nou eens afmaken?”, zegt ‘ie dan. Het is een
ruzie die we samen moeten oplossen, als maker
en doek. Het klinkt misschien eng, maar ik kan
het iedere kunstenaar aanraden: luister naar je
kunstwerk, ga ermee in gesprek; daar wordt het
echt beter van.’

Anders Dickson (1988, Verenigde Staten)
In één van de schilderijen kijken we over de
schouder van een protagonist naar een gebeurtenis of zien een figuur, verborgen achter een venster, die getuige is van een voor ons onbekende
scène. Meestal is het nog onduidelijk wat er staat
te gebeuren en is er sprake van suspense. In de
meer abstracte schilderijen zijn er de wonderlijke
combinaties van elementen die geen directe of
reële relatie met elkaar hebben en alleen voorkomen in dromen of hallucinaties. Dit wordt
versterkt door een bewust gekozen kleurgamma.
Kleur speelt ook een belangrijke rol in mandala-achtige symbolen of tekens die voorkomen in
onze moderne stedelijke omgeving. Samen met
de kunstenaar zijn we een voyeur die inzoomt op
heel private gebeurtenissen of die sluimeren in
ons onderbewuste.
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Ekstergedrag als mentaliteit
In gesprek met Cas van Deurssen
De avond na zijn diploma-uitreiking in Groningen
spreek ik Cas van Deurssen via Skype, een kunstenaar uit Deurne met ervaring aan drie kunstacademies. Na amper een paar minuten onderbreekt
Van Deurssen me: ‘Wacht, ik pak even een asbak.’
Van Deurssen zoekt in zijn werk naar een in elkaar
vallende puzzel die hij met behulp van losse elementen aan elkaar lijmt. Op het canvas ontstaat
een compositie die wringt en frictie veroorzaakt.
Hij zoekt naar contrasten, naar elementen die
niet thuishoren op het doek, zoals een gevonden
polaroid van drie vrouwen. Recentelijk bereikte
Van Deurssen het punt dat hij, als hij zijn portemonnee kwijt zou raken, meer zou balen van het
verlies van de foto die erin zat dan van zijn pasjes
en geld. Hij ziet waarde in niks, kiest ervoor
objecten mee te nemen waarvan de waarde toeneemt door het verglijden van de tijd.
Tekst: Puck Kroon | Portretfotografie: Kevin Osepa

Cas van Deursen
Zuur oranje (Acid Orange), 2020
Acrylverf, spraybusverf, airbrush,
siliconen, collage op canvas
235 x 190 cm
Volgende pagina:
Cas van Deursen
Ron, de waterpuzzelaar (Ron, The
Waterpuzzler), 2019
Olieverf, acrylverf, spraybusverf,
siliconen, collage op doek
(3x) 190 x 140 cm
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Wat is jouw definitie van schilderen? Zou je jezelf
schilder noemen?
‘Ik zie mijn schilderijen als poëtische dagboeken,
een non-lineaire verzameling van gedachtegangen en ideeën die samenkomen op een doek. De
composities bestaan uit objecten die op het eerste
gezicht weinig met elkaar te maken hebben en pas
in het kader een verhouding met elkaar aangaan.
De anonieme uitwisseling met vreemden, inspireert me. Of ik mezelf echt als een schilder zie?
Ik maak gebruik van het medium schilderen in
bredere zin: ik werk op een canvas met een groot
scala aan grotendeels gevonden materialen. Voor
mij bestaat schilderen uit meer dan alleen het
gebruik verf, kwasten en doek aangezien ik collage, sculptuur en metaal ook onderdeel laat zijn
van de schilderkunst.’
Deze gevonden materialen zouden zich ook kunnen manifesteren in een sculptuur of installatie.
Je bent niet opgeleid als schilder, maar je plaatst
de gevonden materialen wel op een doek. Hoe
belangrijk is dat kader voor jou?
‘Die vraag houdt me de laatste tijd bezig. Ondanks
mijn neiging te kiezen voor een frame waarbinnen
je iets kunt doen, probeer ik er steeds meer buiten
te treden. Een installatie heeft de mogelijkheid om
door te groeien tot in het oneindige. Een rechthoekig canvas beperkt hoe ver je kunt gaan. De laatste
tijd richt ik me op hoe ik de ruimte er meer bij
kan betrekken.’
‘Afgelopen jaar had ik het gevoel dat ik mezelf
binnen het tekenen en schilderen aan het herhalen
was, waardoor ik me ben gaan richten op andere
methodes om beeld te maken: lithografie in combinatie met digitale programma’s zoals Photoshop.
Vanuit praktische overwegingen gebruikte ik
scanners waardoor ik de waarde voor de snelheid
van het produceren van beeld en het vertalen
van fysiek materiaal dat doorleeft in een digitale
omgeving ging zien. Ik veel ontdekte over composities, materiaalgebruik, de druk op de knop, de
overeenkomsten tussen het scannen en de litho’s
waarbij je veel tegelijkertijd doet en alles direct
samengevoegd wordt. Schilderen is een langzaam
11
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proces waarbij alle elementen los van elkaar
worden toegevoegd. Daar heb ik ook mijn thesis op
gebaseerd: het bestaat uit een samenraapsel van
alles wat ik de afgelopen jaren heb verzameld en
dat met de jaren waarde heeft gekregen. Collages
van gevonden voorwerpen heb ik gelinkt aan
gedichten, registraties en observaties afgewisseld
met een stroom aan gedachtegangen en verhalen.’
‘In het begin van de intelligente lockdown ben ik
elke dag een paar uur met een notitieblokje gaan
rondlopen. Dat was de eerste keer dat ik voor
mezelf schreef in plaats van voor een thesis, een
essay of een zaaltekst. Schrijven en schilderen
gaan hand in hand met elkaar: de herinnering aan
een moment van vroeger, een gevonden voorwerp
of een bloem kunnen de aanleiding zijn voor een
werk. Elke vondst krijgt dezelfde waarde wanneer
het onderdeel wordt van hetzelfde canvas. De
benadering vanuit hetzelfde perspectief zorgt
ervoor dat herinneringen en omgeving samensmelten. De interactie die je aangaat met de omgeving
vind ik interessant. Dat wat anderen hebben
gemaakt heeft de potentie opnieuw gebruikt te
worden. Ik maak me een gebaar, een woord of de
intentie van een ander eigen, zo ga ik de interactie
aan met een vreemdeling. Een aantal gedichten
in mijn thesis bevatten een graffiti-tag die ik in
Groningen ontdekte. Laatst kwam ik erachter
dat die tags van een maat van mij zijn - zo wordt
een vreemdeling een vriend. Dingen komen bij
elkaar, zoals puzzelstukjes een puzzel vormen.
Ik claim iets van hem, terwijl hij indirect ook mijn
thesis claimt.’
Hoe verhoud je je tot de term ‘schilder’?
‘In zekere zin voldoe ik niet aan de traditionele
betekenis van wat een schilder is. Zo zit ik nooit
voor een schildersezel te bedenken wat ik over wil
brengen. Een wit doek bevat geen referentiekader
en bevat alleen de mogelijkheid tot toevoegen in
plaats van verbeteren. Als ik aan een doek begin,
pak ik een spuitbus die ik helemaal leegspuit.
Meestal slaat het nergens op en maak ik het doek
alleen maar zo lelijk mogelijk. Vanuit daar ontstaat
de aanleiding om dingen te verbeteren, weg te
halen, weg te schrapen, weer wit te maken. Dat is
het moment waarop het gesprek begint tussen het
doek en mij begint. Door verschillende materialen
door elkaar heen te gebruiken ontstaat er frictie:
olieverf gaat over in graffiti, collage-elementen
worden toegevoegd die vervolgens weer worden
14

weggesneden, siliconen, plankjes of foto’s worden
geplaatst en schroeven worden door het canvas
gepriemd. Het moet net een beetje pijn doen.
Pas als het (bijna) klaar is, weet ik eigenlijk waar
het werk over gaat en vallen de puzzelstukjes
in elkaar.’

Cas van Deurssen (1986, Nederland)
Zijn schilderijen zijn op te vatten als een soort
dagboeken of notities die hij aaneenrijgt. Het
zijn flarden van herinneringen of ervaringen die
indruk hebben gemaakt of bleven sluimeren. De
krachtige, soms explosieve tags, verflagen, opgebrachte, textiellagen, foto’s, tekeningen en montagebouten worden in een hechte structuur als een
collage bij elkaar gebracht. Alles wijst erop dat
het in een snelle eruptie tot stand is gebracht.
Wat niet beviel wordt eruit gesneden of overgeschilderd en soms weer op een andere plek aangebracht: de directheid gaat voor een langzaam
en moeizaam herstellen van een detail. Soms
lijken zijn schilderijen op muren met overgebleven
graffiti en affiches als temporaire uitingen.

Hoe zou je de dialoog die je met het doek aangaat
omschrijven? Wat voor dialoog is dat?
‘Dat is afhankelijk van het werk. Herman Lamers
(oud-docent AKV St. Joost) stelde in het eerste
jaar bij elk werk de vraag: “Wat voor feestje is dit?”.
Toentertijd snapte ik die vraag nooit… Waarom
moet het een feestje zijn en volstaat een begrafenis niet? Het is een goede vraag om de lading in
het werk te ontdekken. Hoe moet het werk benaderd worden? Deze afweging in de manier van
benaderen komt ook terug tijdens het maakproces.
Het beeld dat onder mijn handen ontstaat bepaalt
mijn omgang met het werk. Ik reageer continu op
mijn eigen handelingen.’
Wanneer is een doek af?
‘Dat is moeilijk uit te leggen, ik denk dat het meer
een gevoel is. Drie stappen voordat het af is weet
ik wat er nog moet gebeuren om het af te maken.
Elke kunstenaar kent het moment dat het doek
verkloot is wanneer er te veel aan is gedaan.
Sommige doeken bestaan uit verschillende lagen
en hebben meer geleden om te worden wat het nu
is. Door de jaren heen heb ik mezelf geleerd op tijd
te stoppen en elementen uit het ene werk mee te
nemen naar een volgend werk. Zo leven de beelden
door in elkaar en ontstaat er een lopend verhaal.’
Zijn er terugkerende onderwerpen of thema’s
waar je je in je werk toe verhoudt?
‘Als ik op straat iets tegenkom wat me aanspreekt,
kan dat mijn subject worden. Ik verzamel geen
troep. Objecten die ik meeneem bevatten een
tipje van de sluier van het leven van een vreemde:
kassabonnetjes, boodschappenbriefjes, polaroids
of bankkaarten. Allemaal objecten waar ik zelf een
verhaal aan kan knopen en over kan fantaseren.
Het gaat over de relatie tussen mij en de onbekende ander, de vreemdeling.’
Cas van Deursen
Melkruimte-plus (Milkspace-Plus),
2020
Olieverf, acrylverf, spraybusverf,
siliconen, collage op doek
235 x 190 cm
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Vergane glorie vangen
In gesprek met Clémence de La Tour du Pin
Het werk van de Franse Clémence de La Tour
du Pin laat zich niet direct duiden: grote doeken
textiel met gerafelde scheuren hangend aan het
plafond, installaties van vintage objecten en
opgespannen stof rond een frame van bamboe.
Haar esthetisch-zintuiglijke praktijk neemt vaak
het menselijk lichaam als uitgangspunt en toont
hoe de relatie met de omgeving invloed heeft op
de cognitieve ervaring.
Ik spreek Clémence niet rechtstreeks, maar
in overleg hebben we het interview via e-mail
gehouden: in geluidsopnames beantwoordde La
Tour du Pin mijn vragen. De kunstenaar studeerde
toegepaste kunst in Lyon, Parijs en Londen.
Hierna bracht ze een periode door in Berlijn, waar
ze van 2013 tot 2016 mededirecteur was van het
Art Space Center. Meest recentelijk was La Tour
du Pin resident bij De Ateliers in Amsterdam, in
dezelfde periode als Anders Dickson, Leo Arnold
en Gabrielė Adomaitytė.
Tekst: Puck Kroon | Portretfotografie: Jesse Wallace

Clémence de La Tour du Pin
Green Mummy, 2020
Stof, bamboe, pigment, draden
80 x 42 x 12 cm
Volgende pagina:
Clémence de La Tour du Pin
Anges des Crevasses, 2019
Installatie
variabele afmetingen
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Hoe zou je jezelf als kunstenaar definiëren?
‘Mijn praktijk bestaat uit schilderijen, assemblages
en sculpturen die vaak een geurig of tactiel aspect
bevatten. Mijn werk is het resultaat van experimenten in mijn atelier met diverse materialen zoals
stof, karton, metaal, hout, latex, bamboe en verf.
Vaak worden de materialen samengevoegd op een
manier die put uit bepaalde aspecten van ambacht
en volkskunst. Door gelaagde texturen van stoffen
en kleuren te implementeren, worden mijn werken
vaak abstracte composities die architectonische
vormen en lichamelijke elementen aan het
licht brengen.’
‘Parallel aan mijn atelierpraktijk werk ik ook met
professionele parfumeurs en adviseurs op het
gebied van geur. Dit is een uiterst rijk onderzoeksgebied waarin ik het palet en de texturen van geur
ben gaan (h)erkennen als instrumenten in mijn
artistieke oeuvre. Door met geur te werken, ontdekte ik dat het mogelijk was om figuren, omgevingen en werelden te beschouwen die vertaalbaar
zijn in een niet-visuele praktijk. De afgelopen tien
onderzoeksjaren waren ongelooflijk interessant
en ik heb veel geleerd over de manier waarop ik
geuren kan combineren met andere materialen.
Verder is het werken met het reukveld voor mij een
poging om een alternatief te opperen tegenover de
dominantie van visuele representatie in de beeldende kunst.’
Welke overeenkomsten of verschillen liggen er in
je opleiding, je tijd bij De Ateliers en hoe je nu te
werk gaat?
‘In de beginjaren van mijn artistieke praktijk had ik
verschillende ervaringen en ontmoetingen. Toen
ik in Berlijn woonde heb ik veel samengewerkt
met andere kunstenaars, maar de periode bij De
Ateliers wilde ik inzetten om me te concentreren
op mijn atelierpraktijk. Ik was al geïnteresseerd
in schilderen en die interesse groeide tijdens de
werkperiode; de grote studio’s waren een voedingsbodem voor experimenten en daarnaast
kreeg ik de mogelijkheid om inspirerende schilders
als Amy Sillman, Rezi van Lankveld en Jessica
Stockholder te ontmoeten. Momenteel zet ik
17

18

19

al schilderend een ontwikkeling voort van mijn
eerdere pogingen om door middel van sculpturale
materialen na te denken over barrières en lichamen. Dit uit zich in het werk Marais (2019) waarin
ik antieke sluiers gebruik die doen denken aan een
vrouwelijk lichaam.’
Je werken hebben vaak een non-traditionele
vorm. Hoe zou je je werken omschrijven, als schilderijen of zijn het sculpturen?
‘Dat is afhankelijk van wat de toeschouwer wil
zien en van de context waarin de werken worden gepresenteerd, omdat beide elementen de
perceptie zullen beïnvloeden. Persoonlijk geniet
ik van een bepaalde complexiteit en onzekerheid
binnen een werk. Mijn werk beperkt zich niet tot
een vernauwde vorm. Zo hoop ik ruimte te creëren
en meerdere dimensies mogelijk te maken waarin
het werk begrepen en ervaren kan worden.’
De canvassen die je gebruikt zijn vaak hol. Haal
je het canvas expres weg zodat je basis geen plat
vlak is?
‘Soms, ik heb niet één manier van werken. Voor de
serie grootformaat stukken stof die ik exposeerde
tijdens Offspring in De Ateliers, gebruikte ik rollen
jute als canvas. Ik heb het materiaal gescheurd op
een manier die vergelijkbaar is met de techniek die
wordt gebruikt om jeans te scheuren. De huidige
trend om gaten in kleding te maken, is interessant
voor mij omdat het een verwezenlijking is van ons
verlangen om het effect van tijd op kleding na
te bootsen. Het is vreemd om de productie van
nieuwe items te zien die een proces van verzwakking ondergaan, waarmee de waarde van het
kledingstuk toeneemt.’
‘Na dit beschadigingsproces laat ik het materiaal
weken in een mengsel van mijn eigen samenstelling van kleurstoffen, hydrolaat en latex. Het is
geïnspireerd op traditionele medicinale technieken waarbij het lichaam wordt gereinigd in een
bloemenbad. De rol van dit bad is om een grens
naar de omgeving te creëren, zodat men zichzelf
intiemer kan benaderen. De laatste handeling is
het ophangen van de werken in de ruimte zodat ze
kunnen drogen. Ik bouwde een katrolsysteem in
mijn studio waar ik op bijna vijf meter afstand van
het plafond de stoffen op kon hangen. Ik werkte
vanaf een steiger om de laatste details te kunnen
combineren, te verplaatsen en te naaien.’
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Waar gaat je werk over? Zijn er thema’s of onderwerpen waar je je specifiek op richt?
‘Er zijn veel terugkerende thema’s waarmee ik
werk, zoals rituelen, de magische eigenschappen
van planten, tijdelijkheid en de confrontatie van
de ouderwetse Europese geesten met het heden.
Tijdens mijn verblijf bij De Ateliers heb ik de marginaliteit binnen de sociale sfeer onderzocht, met
name de alternatieve levensstijlen van atypische
vrouwen, aan de hand van drie belangrijke referenties. De Amerikaanse documentaire Gray Gardens
uit 1975 waarin een moeder en dochter uit de
hogere klasse – die in armoede leefden in een vervallen herenhuis – worden gevolgd, en de Franse
tekenfilm Les Triplettes de Belleville uit 2003 met
een drietal oudere zussen die improvisatiemuzikanten zijn geworden. De laatste verwijzing die ik
in mijn werk heb gebruikt, is de toegang die ik had
tot een verlaten Frans achttiende-eeuws hotel,
Vic de Pontgibaud. Deze bijzondere ruimte heeft
betrekking op mijn persoonlijke familiegeschiedenis en werd voor het laatst bewoond door twee
onconventionele zusters. Daar heb ik stoffragmenten en archiefmateriaal kunnen verzamelen dat ik
in mijn doeken verwerk.’
‘Vorig jaar gaf ik een lezing in het textielmuseum in
Tilburg getiteld Entropy, Grotesquery and the Weird
Divine. Daarin besprak ik hoe ik deze verwijzingen
vermeng met mijn interesses in conservatisme,
hamsteren en vrouwelijke relaties zoals moeder-dochter, tweelingen en zussen. Deze relaties
komen vaak voor in mijn werk en zijn een spiegel
voor de personages, doordat ze de dualiteit
bloot leggen.’

Clémence de La Tour du Pin
Window Study (Brooklyn), 2020
Olieverf op canvas, gemonteerd
op hout
85 x 42 cm

Clémence de La Tour du Pin (1986, Frankrijk)
De grote doeken die over de breedte van een zaal
hangen bestaan uit geïmpregneerde of onbewerkte jute lappen of andere soorten textiel. De
bezoeker wordt fysiek in een omgeving gezogen
die aanzet tot sterke en zintuigelijke ervaringen
(visueel, tactiel, geur). Dit oproepen van simultane
ervaringen doet denken aan de manier waarop de
Franse symbolistische dichters uit de 19e eeuw
tekens, symbolen en gevoelens uit het verleden
bijeenbrengen om nieuwe betekenissen of sferen
te creëren. De bezoeker wordt verleid om de
verbeelding te activeren. Naast deze installaties
waar men doorheen kan bewegen, zijn er tweedimensionale werken die soms verwijzen naar
vensters of andere openingen. Het zijn openingen
en tegelijkertijd barrières die twee werelden
scheiden. Elk materiaal of object kan een verwijzing zijn naar een wereld vol verborgen magische
of mystieke krachten.
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Het digitale materialiseren
In gesprek met Gabrielė Adomaitytė
Het blijft onwennig. In verband met het COVID19 virus worden de diepte-interviews met de
winnaars van de Buning Brongers Prijs via
Skype gevoerd. De eerste die ik bel is Gabrielė
Adomaitytė. Het toeval wil dat we dit najaar aan
dezelfde master bij het Sandberg Instituut in
Amsterdam beginnen en we elkaar dus al vaker
via een scherm hebben ontmoet.
Adomaitytė studeerde schilder- en beeldhouwkunst aan de kunstacademie in Vilnius, Litouwen.
Tijdens haar studie voltooide ze een uitwisseling
aan de Rietveld Academie. Na haar afstuderen
verhuisde ze terug naar Amsterdam voor een verblijf van twee jaar bij De Ateliers (2017-2019).
Ze werd in 2018 genomineerd voor de JCDecauxprijs, waarna ze haar familiegegevens begon te
verkennen in haar werk. Ze zet informatie uit
archieven om in de trage, analoge wereld van
de schilderkunst. Tastbaar cultureel erfgoed
verdwijnt snel en Adomaitytė stelt dat in het
individuele geheugen rijkdom ligt opgeslagen,
in plaats van binnen instituten. In haar muurvullende, collage-achtige schilderijen geeft ze vorm
aan ons collectieve begrip van het verleden door
archiefmateriaal te verweven met kleuren en
vormen op doek.
Tekst: Puck Kroon | Portretfotografie: Kevin Osepa

Gabrielė Adomaitytė
Overdrive, 2020
olieverf, acrylverf en inkt op doek
203 x 152 cm
Volgende pagina:
Gabrielė Adomaitytė
Screen #001, 2018
Olieverf, acrylverf en inkt op doek
204 x 400 cm
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Wat is jouw definitie van schilderen?
‘Een schilderij bestaat uit twee dingen: proces en
techniek. Het proces is moeilijk te definiëren, maar
voor mij betekent het de reis van het bereiken van
een onbekende bestemming. Het schilderproces is
even belangrijk als het uiteindelijke werk. Maken is
denken. Ik verzamel beeldmateriaal en daarnaast
probeer ik over verschillende dingen te lezen die
niet alleen maar over schilderen gaan. Lezen en
schrijven zijn een bron, schilderen een bestemming. De microhandelingen die je onnadenkend
uitvoert, zijn ondanks hun onzichtbaarheid een
toevoeging aan het werk, deel van de immateriële
arbeid. Daarnaast heb je de fysieke handeling van
het schilderen. Door handmatig te werk te gaan
met olieverf, acrylverf en prints, ontstaat er iets
wat ik nooit had kunnen verwezenlijken door middel van digitale technieken. Deze kwaliteit van de
intuïtieve handeling wil ik niet verliezen en daarom
experimenteer ik met de contrasten van trage
en snelle productie. Tijdens mijn periode bij De
Ateliers heb ik bijna elke avond een werk gemaakt.
Mijn manier van werken is sindsdien veranderd: ik
ben meer tijd gaan besteden aan een canvas. Zo
zie ik hoe het beeld transformeert terwijl de afzonderlijke lagen worden aangebracht.’
Welke onderwerpen snijd je aan in je werk? Waar
gaat je werk over?
‘Al langere tijd ben ik geïnteresseerd in hoe materiële, menselijke kennis tentoongesteld kan worden.
Hoe wordt kennis gematerialiseerd en tegelijkertijd
gedigitaliseerd waardoor het is opgelost in een
soort informatief geheel? Mijn werk gaat over de
overbelasting van informatie door de overweldigende visuele input van de huidige maatschappij.’
‘De doeken voor de tentoonstelling Traversing
Discrete Loci bij Annet Gelink Gallery heb ik tijdens
de lockdown gemaakt. Ze zijn onderdeel van een
bijzonder project waaraan ik afgelopen herfst
ben ik begonnen tijdens een residentie van twee
maanden bij Rupert [Centre for Art and Education
in Vilnius – PK]. De werken zijn een reactie op mijn
bezoek aan het museum The Clothes Archive van
een amateur archivaris in Litouwen die ik acht jaar
23

24

25

geleden ontmoette. Hij heeft zijn huis omgebouwd
tot museum met overblijfselen van de Sovjets in
Litouwen en hij maakt artistieke video’s waarin hij
vastlegt hoe hij zijn omgeving observeert. Hij ziet
waarde in dingen waarvan ik de waarde niet kon
inschatten, omdat ik geen idee had van de historische referenties. Hij heeft een archief opgebouwd
uit verschillende categorieën: transport en gebouwen die op de lijst staan om gesloopt te worden
(waaronder een kledingfabriek waaruit hij kleding
heeft gered). De paradox is dat deze man geen
tachtig is, maar rond de veertig. Elk detail in zijn
huis is een herinnering aan 1982. Voor hem is de
tijd toen gestopt. Veel Litouwers doen het tegenovergestelde van wat hij doet: wegrennen van alles
wat met de Sovjet-tijd te maken heeft.’
‘Mijn werk reflecteert op de multi-dimensionaliteit
van verhalen, werkelijkheden en verschillende
soorten symbolen. Een poosje geleden wilde ik
juist inzoomen op een specifiek aspect van het
beeld, maar nu voeg ik zo veel toe dat het geladen
wordt met beeldtaal, symbolen, kleuren, technieken en vormen, zodat er een vol proces ontstaat.
Deze periode gaat om het maximaliseren van
het beeldende door collage-achtige technieken
te gebruiken.’
Hoe heb je het bezoek aan The Clothes Archive
opgenomen in je werk?
‘Sommige verhalen die deze man rondom de gearchiveerde objecten vertelde, bleven me zo bij dat ik
er iets mee moest. Een daarvan is een kalender uit
1979 die exact overeenkomt met de kalender van
2018. Veel elementen uit de kalender komen terug
in het schilderij Secular Infinity (2020) waarbij ik
skeuomorfisch ontwerp heb gebruikt. Een skeuomorf is iets dat functioneel lijkt, doordat het de
verschijningsvorm heeft van iets dat we kennen.
Het schilderij is een afgeleide van alle informatie,
verhalen en objecten uit het archief. Bij schilderen
verdeel ik het onderzoek in twee delen: beeldend en
theoretisch. Waar theoretisch onderzoek te maken
heeft met de keuzes in techniek, grootte of schaal
heeft het ook invloed op de besluitvorming binnen
de beeldende aspecten van het schilderij. Ik heb de
neiging om informatie in het schilderij te verbergen
om zo de verhalen te vervlechten met het beeld.
Wat ik altijd probeer is om een context aan te
bieden in de begeleidende tekst. Ook de titel draagt
een verwijzing in zich. Het schilderij zal nooit het
hele verhaal vertellen en dat hoeft ook niet.’
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Welke keuzes maak je zodat het proces zich blijft
ontwikkelen?
‘Mijn manier van werken bestaat uit het maken
van radicale beslissingen middels radicale acties.
Een doek is af wanneer het punt komt dat ik niks
meer aan het werk toe te voegen heb. Ik hou van de
acties die ontstaan vanuit de intuïtieve gemoedstoestand. Het is net als het leven: elke keuze heeft
invloed op iets anders. Door ’s avonds en ’s nachts
te werken, laat ik de touwtjes vieren en voel ik me
afgesloten van de buitenwereld zodat ik me volledig kan overgeven aan mijn innerlijke belevingswereld. Het brengt aspiratie naar voren waardoor
er een connectie ontstaat tussen mijn geest en
het doek.’
Wat zijn je plannen voor de nabije toekomst?
‘Momenteel onderzoek ik mijn familiestamboom.
Een aantal leden van mijn familie hebben de afgelopen jaren aan een digitale stamboom gewerkt.
We zijn op zoek naar de ontbrekende familielijnen
van mijn vaders kant. Het is interessant om te zien
hoeveel mensen er zijn die ik nooit heb gekend, terwijl we (verre) verwanten zijn. Zelfs in de kleinste
Litouwse dorpen wordt bijgehouden wie wanneer
geboren werd en wie wanneer met wie getrouwd
is. Ook het dorp waar mijn oma woonde, dat niet
meer bestaat, heeft zo’n digitale database. Het
werk dat ik hierover ga maken gaat over een gevoel
ergens bij te horen, over community en familie.
Daarnaast begin ik in september aan het tijdelijke
masterprogramma F for Fact aan het Sandberg
Instituut en ik kijk ernaar uit om mijn werk daar
verder uit te bouwen.’

Gabriellė Adomaitytė (1994, Litouwen)
Semi-transparante lagen waaieren door en over
elkaar. Er ontstaan weefsels van vormen die
afkomstig zijn uit fotografisch materiaal, scans en
screenshots van de computer. Meestal blijven die
beelden abstract, maar soms kan een onderdeel
toch een narratieve inhoud suggereren. Tijdens
het schilderen worden de scherpe of onscherpe
beelden aaneengeregen en in deze collageachtige
manier van werken gebruikt ze zowel de klassieke schildertechnieken als spraytechnieken.
Adomaitytė heeft een grote interesse in het verzamelen van (visuele) data om vervolgens uit de
veelheid van deze beelden (mogelijke) betekenissen te herleiden: ‘Als schilder moet je allereerst
bedenken wat er echt belangrijk is aan afbeeldingen. In tijden van Instagram en een overvloed aan
informatie, voel ik de behoefte om de complexiteit
en diversiteit van beelden vandaag de dag te verduidelijken. De visuele wereld is zo vol van alles,
zo onstabiel en onvoorspelbaar. Mijn schilderijen
moeten die toestand weerspiegelen’.
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‘Schilderen is een beetje als dansen’
Een interview met Leo Arnold
Leo Arnold verkiest de kwast boven ieder ander
medium. Altijd. Binnen zijn tweedimensionale
praktijk experimenteert Arnold erop los. Een jaar
geleden presenteerde hij monochrome, karikaturale schilderijen waarin ongemakkelijke seksscènes worden verbeeld. Voor zijn aanvraag voor
de Buning Brongers Prijzen stuurde hij een serie
schetsmatige, pastelkleurige studies van reflecterende objecten en materialen in. ‘Ik geloof niet
in één stijl, als kunstenaar wil ik altijd de vrijheid
kunnen nemen om het roer volledig om te gooien.’
Tekst: Ellis Kat | Portretfotografie: Kevin Osepa

Je bent een beetje een mysterie voor me: je hebt
geen Facebookaccount, op je Instagram staat
één post en via je website is je portfolio alleen op
aanvraag beschikbaar. Ben jij een ‘ouderwetse’
kunstenaar, afgezonderd in je ivoren toren?
‘Haha, dat denk ik niet. Ik vind het gewoon niet
prettig om veel werk online te hebben. Ik ben jong
en mijn praktijk ontwikkelt snel. Als maker ben
ik de afgelopen jaren veel gegroeid en ik kan me
inmiddels moeilijk identificeren met die schilder
van 21 jaar oud. En ook niet onbelangrijk: door
het niet allemaal op internet te gooien prikkel ik
de mensen om daadwerkelijk naar mijn tentoonstelling te komen kijken. Mijn werk is veel beter
wanneer je het in het echt ziet.’
Moet een jonge kunstenaar vandaag de dag zich
niet juist zichtbaar en toegankelijk opstellen om
succesvol te kunnen worden?
‘Kunst is voor mij een marathon, geen sprint. Het
lijkt alsof jonge makers tegenwoordig te gehaast
succes willen krijgen. Dat forceren is in mijn ogen
een val waar ik niet in wil trappen. Door mijn werk
niet overal heel erg in de kijker te spelen, hoef ik
niet vast te zitten aan eenzelfde ‘truc’ en kan ik
blijven experimenteren en ontwikkelen.’
De serie werken die je hebt ingezonden voor de
Buning Brongers Prijzen lijken zo uit de tijd van
het impressionisme te komen: schetsmatige lichtstudies van objecten uit het alledaagse leven.
‘Sommige werken zijn tegelijkertijd zelfportretten.
In de weerspiegeling van de regendruppel of door
het glas heen staat een figuur afgebeeld. Dat ben
ik, gefragmenteerd door de breking van het materiaal, in mijn studio. De werken gaan over de fysieke,
maar ook over mentale ruimte.’

Leo Arnold
Self-Portrait (Day Studio), 2020
Oil on canvas
65 x 50 cm
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Reflectie als in de weerkaatsing van licht en een
moment van bezinning tegelijkertijd?
‘Precies. De reflectie in het glas geeft informatie
over de ruimte waar ik me bevind. Ik zie in de weerspiegeling de muren van mijn atelier. Een schilderij
van een glas ziet er compleet anders uit wanneer
ik het op een andere locatie had gemaakt. Net als
het werk met de auto en de regendruppels.’
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Ervaar je momenten van bezinning tijdens het
maakproces?
‘Als ik werk, denk ik in een andere, visuele taal.
Schilderen is een beetje als dansen. Ik denk niet
bewust na over stappen die ik zet, het komt als
vanzelf uit mijn vingers. Het is bijna alsof ik het
niet zelf doe, maar een derde hand gekregen heb
die de leiding heeft over de kwast. En zo maak ik
een paar verschillende werken van één onderwerp.
Het komt er iedere keer net een beetje anders uit
te zien. Ik ben na een werk van een glas opnieuw
nieuwsgierig hoe hetzelfde glas er het doek daarna
uit zal zien.’

Heeft het winnen van zowel de Koninklijke Prijs
voor de Schilderkunst als de Buning Brongers
Prijs daar iets in veranderd?
‘Ik ben ontzettend dankbaar dat ik die prijzen heb
mogen winnen. Het heeft me publiciteit gegeven
en de kans om met nieuwe mensen te werken, dat
is ontzettend waardevol. Maar, soms komt dan
juist de onzekerheid, dan ben ik bang dat ik in die
val trap.’

Wanneer is een serie af?
‘Dat is moeilijk om te zeggen. Soms is het ook
niet duidelijk waar een serie stopt en een andere
begint. Zo zijn de glas-schilderijen eigenlijk
begonnen bij een fascinatie voor een jaren 90
anti-drugs advertentie. Hierop stond een persoon
afgebeeld die het slachtoffer was van groepsdruk.
Ik maakte er een werk van. Uiteindelijk vond ik het
geschilderde gezicht een beetje lijken alsof het
was kromgetrokken door glas. Zo vloeide het door
in deze serie zelfportretten. Ook al ziet het er heel
anders uit.’

Ik heb eerder werk van je gezien, schilderijen die
slechte seksscènes verbeelden. Waarom is het
belangrijk om slechte seks te vereeuwigen?
‘“Slechte seks” is misschien niet echt de goede
term voor die serie. Ik geloof namelijk niet in
slechte seks. De werken gaan meer over de
manier waarop mensen fysiek met elkaar in
contact komen en wat daarvoor nodig is. Je bent
in een ontzettend kwetsbare positie wanneer je
met iemand naar bed gaat. Ik denk dat iedereen
weleens een ongemakkelijke ervaring in bed heeft
gehad, misschien stootte je je hoofd hard tegen
dat van de ander of kreeg je je kleding niet goed
uit. Dat is ook onderdeel van seks en dus onderdeel van het leven.’

Ben je obsessief in je werk?
‘Ik zou wat vaker de studio uit moeten komen, ja.
Naar mijn atelier gaan en schilderijen maken is
soms het makkelijkst om te doen, maar dagenlang werken kan emotioneel een aanslag op
me hebben.’
Waarom?
‘Ik heb dan te veel tijd om na te denken. Wanneer
ik te veel tijd heb om na te denken, maak ik
mijn hoofd stuk. Voor mij is het hebben van een
bepaalde vrijheid onderdeel van het kunstenaarschap. De manier waarop ik werk mag ik zelf
indelen, maar dat betekent ook dat ik verantwoordelijk ben voor de gezondheid van de relatie tussen
mezelf en mijn praktijk. Die moet duurzaam zijn
om het vol te kunnen houden.’
Kun je het af en toe loslaten?
‘Ik ben niet extreem perfectionistisch, maar ik denk
wel dat iedere kunstenaar in bepaalde mate aanleg
heeft voor onzekerheid. Dat heb ik ook. Ik kan ontzettend onzeker zijn over mijn schilderijen.’
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Dat je nu snel succesvol wordt en iedereen je snel
zat is?
‘Ja.’

Sommige werken uit die serie ogen wreed, als
beschouwer voelde ik me bijna gewelddadig door
ernaar te kijken. Toch lukte het je me om me aan
het lachen te krijgen. Hoe doe je dat?
‘Ik denk dat die wreedheid zit in het feit dat er iets
openbaar wordt gemaakt wat eigenlijk privé had
moeten blijven. De geschilderde mensen zitten, als
je let op het kleurgebruik, in een donkere ruimte.
Ze hebben ervoor gekozen om het licht uit te doen
om in afzondering intiem te kunnen zijn. Door
de koplampen van een passerende auto of iets
dergelijks, wordt de ruimte voor een kort moment
subtiel belicht. Het is alsof dat moment wordt
bevroren en de mensen al dan niet bewust zijn
van het feit dat ze ineens zichtbaar zijn voor een
publiek. Het humoristische komt denk ik door de
manier van schilderen. Het heeft een beetje een
cartooneske stijl.’
Leo Arnold
Thresholds, 2020
Olieverf op doek
160 x 120 cm
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Het lijkt alsof je serie van impressionistische
schilderijen met lichtreflecties door iemand
anders is gemaakt dan de kunstenaar van de
ongemakkelijke seks-schilderijen.
‘Dat is ook door een andere kunstenaar gemaakt.
Ik ben niet meer dezelfde maker als die ik toen
was. Ik groei als mens en dat betekent automatisch dat ik ook als kunstenaar verander. Zoals ik
eerder zei wil ik niet in een hokje geduwd worden. “Oh, dat is die kunstenaar van de ‘slechte
seks’-werken”, zeggen ze dan. Het klinkt misschien
cheesy, maar als kunstenaar moet ik me vrij kunnen voelen om te kunnen maken wat ik wil. Ik wil
niet keer op keer hetzelfde moeten maken omdat
het ooit in de smaak is gevallen.’
Is er een volgende, compleet andere serie die je
nu in gedachten hebt?
‘Ik zou je heel graag willen vertellen wat ik in mijn
hoofd heb, maar dan ben ik bang dat ik het niet
meer maak. Als ik het je uitleg, ben ik het idee
in woorden aan het vatten, in plaats van met
verf. Ik vrees dus dat ik niet in mijn kaarten kan
laten kijken.’

Leo Arnold (1993, Verenigd Koninkrijk)
In een recente serie schilderijen met reflecties op
een glas of de motorkap van een auto wordt de
toeschouwer uitgedaagd om de wat meer verborgen weerspiegelingen zoals bomen, een interieur
of een gezicht te ontdekken. Dit inzoomen leidt
tot een verschuiving van dichtbij en ver weg.
Mede door de losse en transparante manier van
schilderen gaan abstracte en realistische delen in
elkaar over. Een vergelijkbaar effect is te zien bij
het schilderij Railings waar het hekwerk van een
balkon zowel afscheiding als transparant frame
met de achterliggende buitenwereld vormt. Deze
nadruk op het schilderen van optische effecten
kan in andere schilderijen samengaan met een
meer persoonlijke, meer intieme observatie. Zo
zoomt hij bij een klein schilderij in op het achterhoofd van een meisje waar het licht op het haar
valt. Elk detail of elke vervorming kan uitgangspunt zijn om verwondering op te roepen en de
magie van een vertekening of het door elkaar
lopen van twee werelden in een compact beeld
te vangen.

Welk advies zou jij met andere jonge kunstenaars
willen delen?
‘Stop met het proberen om interessant te zijn.’
Arnold lacht. ‘David Byrne, de zanger van Talking
Heads, zegt: “Stop making sense”. Ik denk dat dat
een heel goed advies is voor jonge kunstenaars.
Er zit iets heel kwetsbaars in het stoppen met
zinvol zijn… Bij een therapiesessie hoef je bijvoorbeeld niet grappig te zijn, of moedig of interessant.
Je hoeft daar alleen maar eerlijk te zijn.’
Ben jij gestopt met zinvol zijn?
‘Soms niet. Ik ben nog aan het leren en dat zal ik
altijd blijven doen. Het zal nooit makkelijk worden.
Het is net als yoga. Niemand is ooit echt klaar met
yoga leren, er is altijd weer opnieuw een beetje
ruimte voor verbetering.’
‘Schilderen is als dansen en het leven is als yoga.’
‘O mijn god. Heb ik dat gezegd?’

Leo Arnold
Railings, 2020
Olieverf op doek
65 x 50 cm
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De meest onbevangen schilderstreek
Een interview met Vera Gulikers
Het eerste wat opvalt als Vera Gulikers in beeld
verschijnt zijn de kikkergroene keukenkastjes
achter haar rug. Ze knallen het beeldscherm in,
geflankeerd door een felrode fluitketel op het
fornuis. ‘Ik werk en leef in dezelfde ruimte’, lacht
Gulikers verontschuldigend. De achtergrond trekt
je meteen haar artistiek universum in. In haar
prijswinnende Poetsdoeken (2017–2018) verdwijnt
het onderscheid tussen kunst en het huishoudelijke domein: voor deze ‘schilderijen’ gebruikte
ze onder andere Vanish Oxi Action en andere
simpele schoonmaakmiddelen om een eerder
aangebrachte laag eitempera weg te poetsen, en
liet daarmee zien hoe schoonmaken en schilderen
dezelfde bewegingen zijn.
‘Vorig jaar heb ik een sculptuur gemaakt van een
stofzuiger’, vult ze aan, ‘met lange krullen van de
stofzuigerbuis in de lucht. Ik gebruik de stofzuiger veel in mijn atelier, en zo kwam daar een
sculptuur uit voort.’
Ook de knallende kleuren van Gulikers keuken lijken een verwijzing naar haar oeuvre: felle kleuren
zijn haar handelsmerk geworden.
Tekst: Persis Bekkering | Portretfotografie: Kevin Osepa

Vera Gulikers
Threadingdoek: Spring Sale at
Bendel’s, Florine Stettheimer, 2019
Flock en puff-inkt op doek
200 x 250 cm
Coll. Bonnefantenmuseum,
Maastricht
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De laatste jaren heb je vooral schilderijen geëxposeerd. Wat trekt je aan in de schilderkunst?
‘De concentratie van het doek. Een installatie is
een optelsom, je kunt ermee blijven schuiven. Bij
een schilderij vind ik het interessant dat ik tot een
bepaalde conclusie moet komen in één beeld.’
‘Maar ik ben ook geïnteresseerd in de geschiedenis van de schilderkunst. Mijn onderwerpen
zijn altijd verbonden met vrouwelijke tradities
en gewoontes, en hoe die zich verhouden tot de
schilderkunstige handeling. In mijn nieuwste serie
gebruik ik fragmenten van onderbelichte en vergeten vrouwelijke kunstenaars, en breng die in relatie
tot mijn eigen kunstenaarschap. Steeds vraag ik
me af: hoe passen die werken van mijn voorgangers in mijn leven, in mijn werk?’
Wat vind je interessant aan het werk van vrouwelijke kunstenaars?
‘Het dominante verhaal van de kunstgeschiedenis is vooral mannelijk. Maar het werk van
vrouwelijke kunstenaars is vaak anders, en het is
vooral die andere benadering van vorm en inhoud
die ik onderzoek. Neem Sofonisba Anguissola
(Italiaanse Renaissance-schilder, red.): zij mocht
als vrouw geen anatomielessen volgen, en
daarom schilderde ze alleen mensen die in haar
huis leefden, zoals haar personeel. Daardoor
stond een nieuw type portret van mensen in
huiselijke omgeving.’
De Poetsdoeken lijken ook iets te zeggen over
traditionele rolpatronen, omdat het huishouden
eeuwenlang het domein van de vrouw is geweest.
In die werken is er geen hiërarchie meer tussen
het huishouden en de kunst.
‘Die serie ontstond toen ik net op de Jan van Eyck
Academie zat. Ik schilderde in de kelder en stootte
per ongeluk een emmer eitempera om. Toen ik de
verf haastig opveegde met een doekje, viel me op
dat ik een schilderstreek op de vloer had gezet, de
meest onbevangen schilderstreek die ik als schilder kon maken. Zo kwam ik op het idee om een
plas op een doek te maken en die weg te poetsen.
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Het ging me daar meer om schilderen als medium
te onderzoeken.’
‘De meest onbevangen schilderstreek’, dat lijkt
dan weer te gaan over het maken van werk zónder
de bagage van de geschiedenis.
‘Ik zie het meer als de rand van de schilderkunst
opzoeken, of het meest vrije gebaar. Mijn methode
komt altijd vanuit het werken zelf, vanuit het
experimenteren. Ik lees van alles, probeer wat en
dan valt er iets om, zo komen de dingen op een
gekke manier samen. Vaak komt het resultaat
niet voort uit een vooropgesteld plan. Zo zijn ook
de Testdoeken ontstaan, die ik gelijktijdig met de
Poetsdoeken heb gemaakt. Toen ik de eitempera
voor het eerst mengde maakte ik gauw een paar
kleurentestjes, en hing de vellen naast de poetsvlek. Zo zag ik de gelijkenis. Men noemt dat dan
toeval, maar ik zie dat als een werkmethode waarin
ik open sta.’
Je aandacht voor vrouwelijke tradities is geworteld in het feminisme. Zie jij jezelf als een politiek
kunstenaar?
‘Bij “politiek” denk ik aan kunst waarvan de
betekenis van tevoren vaststaat, en ik werk dus
andersom. Vanuit een persoonlijke en professionele interesse in het feminisme, maar het schilderen staat voorop. Het doek functioneert op zichzelf
en heeft geen boodschap die ik wil overbrengen.
Ik probeer in mijn werkproces de balans te vinden
tussen die twee uitgangspunten, waardoor er een
zekere spanning zit in het resultaat. Dat vind ik fijn.’
In de recente serie Threadingdoeken zien we
eenvoudige figuren voor een geometrisch gemarkeerde achtergrond. De figuren ontleen je aan
het werk van vrouwelijke voorgangers. Ergens
las ik dat het grid verwijst naar het ‘mannelijke’
modernisme, en de figuren naar ‘vrouwelijk’
expressionisme.
‘Het grid is een verwijzing naar borduurpatronen.
De lijntekening lijkt op een droedel, zo’n tekening
die je maakt als je aan de telefoon bent en gedachteloos girly tekeningetjes maakt. Ik zie die reeks
als de ironische tegenhanger van de merchandise
die van de grote mannelijke kunstenaars wordt
gemaakt: het Rembrandt-koekblik, de Van Goghkoelkastmagneet. Het borduurpatroon zou je kunnen overnemen voor een figuur op je jasje, bijvoorbeeld. Maar ik maak niet écht een borduurpatroon,
ik vind het belangrijk dat ik de figuren zelf schilder,
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dat het geen reproductie is – dat ik zelf deelneem
aan de kunstwereld. Ik heb lang gezocht naar de
juiste vorm waarin de lijntekening zichtbaar is
maar tegelijkertijd ook als het ware wegzinkt in
het grid.’
Het is spannend hoe je speelt met auteurschap.
Enerzijds ben je zelf altijd de maker van het werk
– je eigen menselijke hand is zichtbaar in het
schilderwerk. Maar door de patronen bij andere
kunstenaars te halen of aan het toeval te onttrekken, ben je minder nadrukkelijk eigenaar van
het werk. Daarin zou je een statement tegen de
mannelijke grote ego’s kunnen zien.
‘Dat zou je zo kunnen zien. Ik voel me embedded in
het medium en de kunstgeschiedenis. Het valt me
de laatste tijd inderdaad op dat je steeds minder
duidelijk mijn hand in het werk ziet.’
Waar loop je zelf tegenaan, als vrouwelijke
kunstenaar?
‘Ik weet niet of ik dat wil zeggen. Soms denk ik dat
ik anders word benaderd, maar het is een gevoel
dat ik niet kan bewijzen. Ik vind het ook te gevoelig
om dat bespreekbaar te maken.’
‘Als je kijkt naar het percentage vrouwelijke kunstenaars in collecties is dat nog altijd teleurstellend. Er
zijn veel meer vrouwelijke kunstenaars dan vroeger,
maar ze hebben nog altijd minder aanzien. Als ik de
tandarts vertel dat ik kunstenaar ben, begint hij over
Picasso, Caravaggio en nog een rits mannen. Er is
een gat in representatie, ik zie mezelf minder terug
in de kunstgeschiedenis. Als vrouw ben je daardoor, onbewust, minder snel overtuigd van jezelf.’
‘In mijn afstudeerjaar waren vrouwen in de meerderheid, en in de daaropvolgende afstudeerlichtingen was het percentage vrouwen vaak ook groter
dan mannen. Terwijl het grootste deel van deze
vrouwen uiteindelijk niet is doorgestroomd naar het
professionele werkveld. Ik vraag mij dan af waar
dat aan ligt.’
Met jouw carrière gaat het nu heel goed.
‘Ja, zeker, echt heel fijn. Ik heb een hele goede tijd
gehad aan de Jan van Eyck Academie, waar ik
anderhalf jaar resident was. Daar heb ik de grootste stappen gezet, ik ben toen pas echt op doek
gaan schilderen. Ik won dat jaar ook de Koninklijke
Prijs voor Vrije Schilderkunst, waardoor mijn carrière in een stroomversnelling terecht kwam.’

Vera Gulikers
Threadingdoek: Spielzeug, Fanny
Harlfinger-Zakucka, 2020
Flock en puff-inkt op doek
190 x 200 cm
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‘Ik heb veel verkocht de afgelopen paar jaar. Daar
ben ik blij om, maar het brengt ook productiedruk
met zich mee. Ik vond de coronacrisis wat dat
betreft een bevrijding, het bracht ademruimte. Ik
kon eindelijk weer vrij schilderen, niet voor een
specifieke tentoonstelling.’
Nog even over die zoete kleuren. Pastel, roze, dat
associëren we met schattig en lief, met ongevaarlijk. Is jouw kleurgebruik een toe-eigening van
die waarden?
‘Ja, een toe-eigening, of een ironisch commentaar.
Ik wil dat girly cliché op de hak nemen, stereotyperingen doorbreken. Maar ik houd ook echt van de
kleuren. Is dat een sociaal construct, iets waarmee
ik ben opgegroeid? Is dat omdat ik vrouw ben? Dat
onderzoek ik.’
‘Een mannelijke docent op de academie werd er
helemaal onpasselijk van. Hij zei: “Ik krijg er een
vieze smaak van in mijn mond, kun je er niet mee
ophouden?” Zo’n extreme reactie vond ik interessant, ik werd me bewust dat die kleuren een vorm
van protest konden zijn. Maar ik experimenteer nu
met schilderen op onbewerkt linnen. Nu mag het
weer even grauwer zijn.’

Vera Gulikers (1991, Nederland)

Vera Gulikers
Threadingdoek: Träume, Helen
Funke, 2020
Flock en puff-inkt op doek
190 x 200 cm
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Binnen de gelaagde lijn- en rasterpatronen worden scènes of handelingen zichtbaar zoals het
lezen van een boek, een soiree met musici of een
verzameling kinderspeelgoed. De pastelkleuren
doen denken aan cosmetica en de losse doodle-achtige lijntjes suggereren een spontane onbevangen schilderwijze. De stereotype man-vrouwrolverdeling in de kunst plaatst ze op een
ironische manier tegenover elkaar: vrouwelijke
handelingen (dweilen, lippenstiften en poseren)
in zachte tinten en krullerige lijnen contrasteren
met krachtige ‘masculine’ schildergebaren van
het abstract expressionisme. Haar betrokkenheid
met vergeten of ondergewaardeerde vrouwelijke
kunstenaars komt verder naar voren in de verwijzing naar titels van werken en motieven van deze
kunstenaressen. Ook in materiaal en technieken
worden tegenstellingen zichtbaar: naast de oude
arbeidsintensieve temperatechniek gebruikt ze
mechanische rasters om zo het archaïsche en
moderne te laten samenvloeien.
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