Inleiding
De eerste werkbespreking op de NAU werd door Guda en Annnemarie
de vraag gesteld: wat wil jij nou eigenlijk, Yvonne? Dat was gelijk de
key-question, die elke keer weer terugkwam bij werkbesprekingen of in
de les.
Nu, vier jaar later, heb ik een antwoord op die vraag geformuleerd. De
scriptie heeft hier bij geholpen. Het afgelopen jaar had ik veel moeite
om schilders te vinden die ik in het kader van de scriptie zou kunnen
onderzoeken. Hanna van Barth, Machteld van Buren, David Hockney en
nog een paar schilders passeerden de revue.
Ik had er zelfs een bezoek aan Machteld van Buren voor nodig om te
ontdekken dat dit niet zo veel met mijn eigen werk te maken had. Wel
heel leerzaam, hoor!
Uiteindelijk ben ik met hulp van Jans uitgekomen bij Alex Katz, Ad
Gerritsen en Robert Seidel. In drie hoofdstukken geef ik informatie over
hun leven en werk en beschrijf ik een aantal van hun werken. Het
intensief kijken naar hun werken volgens een bepaald schema heeft me
veel geleerd over onderwerpkeuze en compositie, kleurgebruik en
techniek.
Wat vooral duidelijk is dat zij alledrie hun omgeving onderzoeken,
vraagstukken voor zichzelf opwerpen en die op hun eigen wijze
oplossen. En dat is natuurlijk ook wat ik doe. Ik onderzoek de mij
omringende omgeving op een manier die bij mij past en vind
oplossingen die bij mij passen.
Het zijn figuratieve schilders, die hun eigen twist aan de werkelijkheid
geven door onderwerpkeuze, compositie, kleurkeuze en techniek. Het

levert figuratieve schilderijen op, die zeer eigen zijn, gestyleerd en
vereenvoudigd.
En dat is wat ik ook wil. Een figuratief schilderij over/uit mijn eigen
omgeving/belevingswereld, waarin ik zelf keuzes heb gemaakt ten
aanzien van kleuren en compositie.
In de drie hoofdstukken die hierna volgen worden respectievelijk Katz,
Gerritsen en Seidel beschreven.
In het laatste hoofdstuk doe ik een onderzoekje naar de verhouding
tussen deze kunstenaars en mijn eigen werk. Wat doe ik ook en wat doe
ik niet? Wat zou ik nog meer willen doen?
Veel leesplezier!
Alex Katz

Alex Katz is geboren in Brooklyn, New York, 1927. Zijn ouders waren
Russische immigranten met een interesse in poëzie en kunsten. In 1946
ging Katz naar Cooper Union Art School in Manhattan. Daar leerde hij
schilderen in de toen moderne traditie van abstract expressionisme en
techniek. Vervolgens kreeg hij een beurs voor een zomerstudie in
Maine.
Hij is geschoold in de moderne kunsten maar in Maine heeft hij ook
geleerd naar de natuur te schilderen.
Zijn eerste solo tentoonstelling was in 1954, modern abstract werk en
collages. Later in de jaren 50 werd zijn werk meer realistisch. Hij raakte
steeds meer geinteresseerd in realisme en portretkunst en ging
vrienden schilderen, maar vooral zijn vrouw Ada. Hij trouwt met haar in

1958, in 1960 werd zoon Vincent geboren. In die tijd begon hij
monochrome achtergronden te gebruiken en gebruik te maken van
afsnijdingen. Niet veel later maakte hij zijn eerste “cutout”. Portretten
die uit het canvas geknipt werden en op voorgevormd hout werden
geplakt. Later ging hij rechtstreeks op deze figuren van hout schilderen.
Hij is dit gedruende zijn hele carriere blijven doen: vrijstaande portretten
in de vrije ruimte op hout.
In de vroege jaren 60 wordt hij beinvloed door films, tv en de grote
billboard advertenties en gaat hele grote schilderen maken. Ook gaat hij
zich toeleggen op drukwerk, lithos, etsen, hout- en linoleum. Na 1964
schildert Katz grotere groepen figuren, zoals schilders, dichters en de
collega’s die hem omringen. Nog later, in de jaren 80, gaat hij ook
modellen en design kleding schilderen.
In de late jaren 80 en begin 90 gaat hij zich toeleggen op grote
landschappen. In deze landschappen staat hij niet op een afstand, maar
schildert zo dat zich een deel van de natuur voelt. Zijn vormen worden
losser en meer schilderachtig dan de scherpe/strakke portretten.
Het licht of het donker gaat een steeds grotere plek innemen in zijn
schilderijen. Licht dat door takken valt en nog later zien we steeds vaker
bloemen in zijn werk. Hiermee grijpt hij terug de jaren 60, waarin hij dit
thema ook onderzocht.
In 2010 gaat Katz zijn onderwerpen opnieuw vormgeven door het
afsnijden van zijn onderwerpen te intensiveren. Ook gaat hij meerdere
beelden naast elkaar zetten alsof het een filmstrip is. Zo zien we
portretten van Ada naast een landschappelijke afbeelding op het zelfde
doek.

Katz heeft ontelbaar vaak geexposeerd en gaat hier mee door, zo is zijn
werk deze zomer in Parijs te zien. Zijn werk is aangekocht door talrijke
musea. In Amerika, Colby College is een deel van een museum gewijd
aan Katz. Daar zijn meer dan 700 werken in bezit.
Talloze interviews, films en artikelen zijn beschikbaar over Katz. Hij is
een echt “bold character”, die sterke uitspraken niet schuwt en boeiend
kan vertellen over zijn werk en zienswijze. Erg boeiend is een film uit
1992, gemaakt door zijn zoon en schoondochter, over de manier
waarop Katz werkt. Daarin zien we hem schilderen.
De huid van het schilderij is heel erg belangrijk voor hem
Hij wil een gave film van verf aanbrengen. Nat in nat. Geen lagen. (Geen
patchwork van verf).
Hij gebruikt enorm grote kwasten om enorm grote doeken te schilderen
en werkt aan 1 stuk door.
Om dit te bereiken maakt hij eerst een schets op een relatief klein
formaat. Daar maakt hij een schilderij van, waarbij hij de kleuren kiest.
Dan maakt hij een grote schets op papier, die hij met pigment via een
soort gaatjestechniek overbrengt op het canvas. (Hij maakt gaatjes in
de tekening, hangt die op het canvas, en duwt door pigment of
houtskool door zodat een tekening ontstaat, die hij verder uitwerkt).
Vervolgens maakt hij al zijn kleuren alvast aan, zodat hij door kan
werken. In een film, gemaakt door zijn zoon en schoondochter, is te zien
hoe hij in vijf uur een schilderij van Ada en een bos, groot 120 x 420
cm, schildert in vijf uur. Dat kan door het voorwerk dat hij verricht.

Over zijn werk zegt Katz: “make paintings where you don’t get an edge
from the subject matter”. “The subject matter is zero. It has to do with
painting power”. The subject undergoes a process of extraction, both

from social context or literal surroundings and from the passage of
time. Identifying details are reduced, removed, and formailzed. What is
left, in both portraits and landscapes , is the play of light on matter; the
relations of volumes and voids; smoothed-out, blemish-free surfaces;
and the gestures of people or nature, caught, stilled, and placed against
a great, flat void of a background”. Het gaat over het licht en de verf!

Eind jaren 50, begin jaren 60.

1980

January 3rd, uit 1992, 120 bij 420 cm. Olieverf op canvast.
We zien een groot doek, in drieen opgedeeld. Ik schat ongeveer 170 cm
- 90 cm- 170 cm. In het midden een portret van Ada. Aan beide kanten
een afbeelding in zwart en grijs tonen van een bos in de winter.
Ik heb nog nooit een schilderij van Katz gezien, maar uit de informatie
op internet weet ik dat Katz de huid van het schilderij erg belangrijk
vindt: het moet er smooth uitzien, glad, zonder bubbels. Uit de film die
over dit schilderij is gemaakt weet ik dat hij het in vijf uur heeft
geschilderd, nat in nat zodat het zo glad en egaal mogelijk is.
De voorstelling is bijzonder. Het zou een collage kunnen zijn, maar dat
is het niet. Het is rustig, niet zo wild als de meeste collages.
Het schilderij van Ada, een portret, wordt geflankeerd door twee
schilderijen van een bos in de winter. In het linkerdeel schijnt mistig/
vaag zonlicht door de bomen.
Het portret van Ada is centraal. De opbouw van de twee andere
schilderijen is ongeveer gelijk, een boom op de voorgrond, twee of drie
op de achtergrond.

Het portret is een zgn. Cut-out. Hij snijdt het gezicht af, laat slechts een
deel zien. Zo ook de muts en jas. Het gezicht is ontdaan van details,
geen rimpels, geen fronsen, gezichtsuitdrukking. Ada kijkt ons
ondoorgrondelijk aan. De lippen rood gestipt, de wenkbrauw een
strakke lijn.
Het is een geordend schilderij. Bomen, figuur, bomen. Door de delen zo
scherp af te snijden zijn de bomen geen achtergrond of restvorm, maar
een schilderij op zich.
In het linker bos is veel ruimte door de waterige zon die door de bomen
schijnt. Het rechterbos is wat platter. Dit komt ook doordat de bomen
zomaar eindigen, niet in bodem, gras of wortels.
Licht en donker wisselen elkaar af op een spectaculaire wijze. Het
heldere portret van Ada en de sferische beelden van het bos. Dit geeft
een bijzonder ritme.
Het is een cool painting. Weinig emotie, maar wel sfeer.
Wat stelt het voor?
Het is een portret van Ada, gemaakt op een manier die bekend is van
Katz. Hij schildert zijn mooie vrouw als een koele, afstandelijke
schoonheid. Geen details, strak en glad. Een billboard, of een still uit
een film. De toevoeging van het landschap is dan, in 1992, een nieuwe
manier voor Katz om met het landschap om te gaan. Tot die tijd was het
landschap achtergrond voor zijn personen. Vanaf dat moment gaat hij
het landschap op zich vaker schilderen.
Hetzelfde gaat op voor de geschilderde bomen, glad en strak
geschilderd. Weinig details, hier en daar een blad. Ook hier gaat het om
licht en schaduw en een smooth oppervlak.
In zijn beginjaren werd Katz gezien als een pop-art schilder. Maar zijn

werk wordt pas later bekend en vormt een uniek oeuvre, dat hij zelf
modern realisme of cool art noemt.

2009 hommage a Monet 182,9 x 365cm, olie op doek.
Op dit moment, zomer 2019, hangen een aantal doeken van Katz in de
Orangerie in Parijs, geinspireerd op de waterlelies van Monet. Ze
hangen in de nabijheid van de werken van Monet.
Wat zien we?
Een schilderij, twee dimensionaal, olie op doek, groot formaat 182,9 bij
365 cm! Geen lijst.
Wederom, niet zelf gezien, maar wel beelden van de site van het
museum.
Het is een landschap en ziet er glad uit. Een donkere ondergrond, het
zwarte water, en composities van gekleurde vormen, de titel en de
vormen maken duidelijk dat het refereert aan het werk van Monet, de

waterlelies.
De vormen zijn fel van kleur en met scherpe contouren. De compositie
is niet centraal, asymmetrisch: de felle kleuren zijn voornamelijk links
aangebracht. Het zijn organische vormen. Het schilderij is niet
geordend.
Er is ruimte en diepte. Licht en donker en kleur zijn heel belangrijk. Het
licht is heel direct, niet zoals bij Monet een impressie van licht, maar
direct.
De gele vormen zijn zeer dominant, sommige zijn ook weer de zgn. Cutouts, en heel belangrijk in het schilderij. De restvorm met
schaduwpartijen is minder dominant, maar ook heel belangrijk.
Daardoor is het geel zo dominant. Het is een expressief schilderij, en
ook abstract, maar geen abstract expressionisme, een echte Katz.
Het standpunt: we zitten er midden in, kijken er van boven op, er is geen
afstand.
Wat stelt het voor?
In een filmpje op de site van de Orangerie vertelt Katz dat hij altijd grote
bewondering heeft gehad voor Monet. Naast zijn atelier in Maine (VS)
heeft hij een vijver met waterlelies, maar hij heeft ze nooit geschilderd.
Uiteindelijk heeft hij een manier gevonden om ze toch te schilderen en
om de schilderijen van Monet heen te gaan. Hij schildert ze direct, met
licht en snel. Hij vertelt over zijn kijk op realiteit. Het schilderij van
Monet refereert aan een realiteit uit de 19e eeuw. Die realiteit is
veranderd. Wij kijken daar op een andere manier naar. Ons beeld wordt
gevormd door foto’s, films en tv.
Dus dankzij tv en film kan ik in het schilderij van Katz toch een vijver
met waterlelies zien. Het is een helder, fris en duidelijk.

In de orangerie zijn grote schilderijen van Katz te zien, maar op het
filmpje zijn ook een aantal kleinere schilderijtjes te zien van de bladeren
en het licht, minstens zo interessant.
Bronnen:
Talloze interviews met Katz in een college-tour achtige setting, waarin
hij vrij spreekt over wat hij doet, mooi vindt, hoe hij werkt etc. De meest
recente is dit jaar opgenomen, zowel in Parijs als in de US.
De film die zoon Vincent en zijn schoondochter over hem hebben
gemaakt in 1996 terwijl hij een schilderij maakt.

Ad Gerritsen,

Zijn werk heb ik gezien in het Haags Gemeentemuseum aan het begin
van dit jaar. Veel schilderijen, grafiek, boekjes, tekeningen in de
tentoonstelling, begeleid door een film en een boek. Veel aandacht voor

een schilder waar ik tot op dat moment nog nooit van gehoord had. Hij
was vooral bekend in zijn eigen regio Arnhem. Zijn werk maakte indruk
op mij, grote kleurrijke doeken, waar ook zwart/wit beelden in verwerkt
zijn. Maar waar gaat het over? Het lijkt er op dat dat belangrijk is. De
film over Gerritsen in het museum heet Compromisloze compassie en
het boek heet Het ontstellende werk van Ad Gerritsen.
Ik voel me vooral aangetrokken tot de vrolijke kleuren, de niet zo heel
erg precies geschilderde mensen en de raadselachtigheid die het werk
oproept.
De film begint met een quote van Gerritsen: “ we ontkomen niet aan
clichébeelden, we leven in een wereld die bestaat uit een groot cliché.
Het zou gek zijn als ik de pretentie zou hebben om los te zijn van
clichés. Je begint bij clichébeelden, gaat aan het werk en hoopt dat er
nog iets anders is dan die clichés.
In een andere film zegt hij: hoe komt je tot een opvatting over iemand,
terwijl je eigenlijk niets over iemand weet? Dat hangt samen met de
clichés die we hebben over mensen.
Ad Gerritsen is geboren in 1940 in Arnhem en daar in 2015 overleden.
Hij was schilder, maar ook graficus, maakte ruimtelijke objecten en
collages en gebruikte gemengde technieken.
Hij is naar de kunstacademie geweest, maar is daar boos weggelopen
“Ik kwam in aanvaring met de hoofddocent. We zaten met houtskool
stillevens te tekenen en die man corrigeerde mijn tekening met een
rood potlood. Het bloed schoot me achter mijn ogen, ik kon het niet
hebben. Het was een autoritaire man, die ons via de traditie van
Cézanne wilde laten schilderen en alles kleineerde wat anders was. Ik
ging weg van die academie, zocht een atelier en hield me met allerlei
baantjes in leven”. Aanvankelijk verliep dat succesvol, maar hij liep vast
en ging een tijd als creatief therapeut werken bij psychiatrische

patienten en in de gevangenis. Even onverwacht als zijn vertrek als
kunstenaar was zijn terugkeer in de kunsten. Hij ging weer schilderen
en gaf les aan AKI in Enschede.
In de film die over zijn leven is gemaakt om de tentoonstelling in Den
Haag te begeleiden en in het portret gemaakt door Plaatsmaken
(Arnhem)vertelt Ad, zijn familie, oud studenten en collega’s over zijn
werk en zijn belevingswereld.
Daaruit komt een beeld naar voren van een man die geliefd en
bewonderd werd, als mens en als kunstenaar. Hij is geboren in 1940 en
heeft dus de oorlog niet bewust meegemaakt, toch vraagt hij zich af
hoe zijn leven verlopen zou zijn als hij op een ander moment in een
andere streek geboren zou zijn. Hij komt uit de tijd van de verzuiling,
waarin groepen mensen conform levensovertuiging werden
onderverdeeld. Deze groepen waren ook zeer herkenbare aan
uiterlijkheden, aan clichés.
Gerritsen verzet zich hiertegen en onderzoekt dit gegeven elke keer
weer, met een bijzondere belangstelling voor mensen in de marge, maar
ook voor mensen zonder moraal. Echter zonder betuttelend te zijn, hij
wil een signaal afgeven.
Hij houdt van plaatjes, tijdschriften, boeken, hij verzamelt duizenden
plaatjes.
Dan kiest hij een of twee plaatjes om mee aan het werk te gaan. Hij
weet niet waarom hij voor een bepaald plaatje kiest. Misschien omdat hij
het niet begrijpt en er al werkend meer contact mee wil maken om meer
begrip te krijgen voor de situatie die hij heeft uitgekozen.
Hij combineert foto’s uit wetenschappelijke en historische boeken en
tijdschriften, maakt een collage en legt daar vervolgens een transparant
vel op en maakt een lijntekening om de context van de fotos weer kwijt

te raken. De lijntekening is de basis voor het schilderij. Dat ziet hij als
een proces. Een wandeling met een begin en een eind, maar wat zich
tijdens de wandeling afspeelt wil hij ook contact mee maken. Een aantal
malen hoor en lees ik Gerritsen zeggen: ik geniet steeds meer van het
moment dat het schilderij niet doet wat ik wil.
Gerritsen werkte uitsluitend figuratief. Zijn belangrijkste thema's waren
het menselijk gezicht, vrouwen, jeugd (onschuld) en misdadigers.
De beeldtaal van Gerritsen wordt omschreven als: "compromisloos,
stuurs en overtuigend eigengereid, maar daarenboven zeer
verontrustend".
De foto’s die Gerritsen kiest zijn eigenlijk altijd beladen, maar vaak
ontgaat de impact of context mij, pas als je de titel of begeleidende
tekst leest of hoort, wordt duidelijk wat hij bedoelt. Gerritsen mengt
fragmenten van verschillende herkomst door ze tot collages samen te
lijmen. Te midden van een dramatische gebeurtenis kan plots een bijna
blote vrouw verschijnen. Op een afbeelding van een evacuatie na een
bomaanslag in de Londense metro glimlacht een model ons toe.
Het ontbreken van handvatten om het werk te lezen is ongemakkelijk.
Ik zoek naar iets, een betekenis, duiding: maar ik vind het lastig om die
echt te vinden. Bij nader inzien lijkt het er op dat Gerritsen hier op uit is:
vervreemding en spanning. Je voelt dat er iets speelt, maar wat?
Misschien wel het belangrijkste, steeds terugkerend motief door alle
thema’s heen is de kwetsbaarheid van de enkeling. De figuren in de
schilderijen lijken ieder voor zich te bestaan, ook al zijn ze omgeven
door anderen. Ze lijken de steun van de groep nodig te hebben om
zichzelf te legitimeren.

,,Ik heb geen vermogen om abstract te denken en daarom heb ik ook
nooit abstract werk gemaakt. Als ik een figuur schilder, zijn er criteria
waarnaar ik kan beoordelen of die figuur voor mij betekenis heeft of
niet. Bij abstracte schilderijen ligt die beoordeling vooral in de esthetiek
en dat is voor mij niet genoeg.

Maskotte 2011

Maskotte, 2011. Olie op doek, 120 x 100 cm
Een schilderij, twee dimensionaal.

We zien een groot aantal personen, mannen, die om een vrouw heen
staan. De vrouw zit op een stoel die omhoog wordt gehouden door de
mannen. Twee mannen in groene jassen zien we op de rug, dan zijn er
nog zes mannen om de vrouw heen. De mannen zijn volledig gekleed in
jasjes, overhemden en dergelijke en lijken zich te vermaken met de
vrouw.
De afbeelding van de mannen en de vrouw is centraal geplaatst, de
achtergrond is zwart, overlopend in paars. Op de voorgrond is een
groene lijntekening te zien van een varkenskop.
De vrouw is het middelpunt van het schilderij, ze zit wat ongemakkelijk
op een stoel in een lichtblauwe jurk die omhoog geschoven is, haar
benen en voeten lijken te zweven.De mannen staan om haar heen en
vormen zo drie rijen, 2 op de voorgrond, 3 naast haar en 3 achter haar.
De mannen zijn in beweging, druk, praten, lachen, doen dingen. De
vrouw is passief, ze kijkt ons aan. Een man zit met zijn hand onder haar
jurk, maar zou ook de stoel vast kunnen houden. Een ander houdt haar
gezicht ruw vast.
De mannen zijn niet af, er zijn geen benen zichtbaar. Volgens mij het
gevolg van de techniek van Gerritsen: collage-lijntekening-schilderij,
waardoor details niet meer meedoen.
Het is de bedoeling dat we naar de vrouw kijken, het is hun trofee, hun
maskotte.
De figuren vormen het hart van de afbeelding, de achtergrond is uit 1
kleur. Zwart, overlopend in donkerpaars, wat een suggestie van diepte
geeft. Het licht valt op de figuren, het meeste licht op de vrouw in de
lichtblauwe jurk.
De gezichten zijn expressief. De mannen kijken vrolijk, smalen, honend,
expressief. De vrouw daarentegen kijkt ongelukkig, heeft rode vlekken

onder de ogen, ze straalt eenzaamheid uit, ook heel expressief.
We kijken van bovenaf neer op de groep, bezig met hun merkwaardige
actie.
Wat zien we hier?
Een groepsportret. Een groep mannen laat hun maskotte zien. Maar wat
gebeurt hier?Is het wel een vrouw? Is het een man die een vrouwenjurk
aan moest trekken van de groep mannen, die gepest wordt door zijn
vrienden? Of is het toch een vrouw, die zich afweert tegen gretige
mannen, die haar belagen? Of is het een psychiatrische patient of
iemand met een beperking?
Nee, uit wat ik over het schilderij gelezen heb weet ik nu dat het een
zgn. Moffenmeid is. Een vrouw die een relatie met een duitser is
aangegaan tijdens WOII. Na de oorlog werden deze vrouwen
kaalgeschoren en soms met pek en veren door de straten getrokken in
hun ondergoed of een gevangenispak.
Nu ik dit gelezen heb zie ik ook dat het hoofd van de vrouw is
kaalgeschoren. Dat had ik in eerste instantie niet gezien. Bij het bekijken
van dit schilderij gebeurt waarschijnlijk dat wat Gerritsen voor ogen had.
In eerste instantie zie ik niet dat de vrouw deels is kaal geschoren,
daardoor heb ik niet door waar het over gaat. Nu zie ik ook dat de man
met het rode brilletje een schaar vast houdt. Pas nadat ik er over heb
gelezen zie ik het en heeft het gelijk een heel andere betekenis.
Wat het ook is: het is een eenling tegen over een groep, die zich niet
goed kan verweren. Wat Gerritsen zegt over cliches komt hier duidelijk
naar voren. De mannen zijn vooringenomen, zij weten hoe het zit, zij
hebben gelijk. De vrouw is de mascotte van hun gelijk.

Op zoek naar “moffenmeid” kwam ik deze foto tegen, Ad Gerritsen
heeft deze foto zeer waarschijnlijk ook gezien/gebruikt.

Supporters

Supporters, olieverf op doek, 170 x 400 cm, 1991

Het is een groot schilderij. Twee dimensionaal. Zonder lijst.
Een groep mensen in identieke kleding, een blauw overhemd met korte
mouw. Zij heffen de rechtervuist en kijken ons aan. Jonge mensen,
meisjes en jongens,
Het onderste deel van het schilderij is voor de blauwe overhemden en
de omhoog geheven armen met vuisten. Dan is er een strook voor de
gezichten, acht stuks. Geschilderd in dezelfde kleuren, ook het haar van

alle personen heeft dezelfde kleur. In de gezihten zijn schaduwen/
kleuren aangebracht op een gelijke, enigszins merkwaardige wijze. Het
rechterdeel van het gezicht heeft schaduwen, het voorhoofd niet. Het
haar heeft ook schaduwen, bij een ieder op dezelfde manier
aangebracht.
De achtergrond en bovenkant wordt gevormd door een groot egaal
groen stuk, dat naar rechts toe wat lichter wordt. Het meest linker deel
van het schilderij is een egaal lichtblauw vlak.
De figuren zijn scherp neergezet en vormen het beeld. De gezichten,
maar ook de armen met vuisten vormen een ritme. De blauwe
overhemden vormen een groot kleurvlak. De personen kijken ons bijna
allemaal aan, de gezichten zijn niet vrolijk, misschien een beetje boos,
maar je zou ze ook fanatiek kunnen noemen.
Het is een duidelijk, geordend beeld. 8 personen in een identieke
blouse, die een identieke handeling uitvoeren.
Dit vormt de voorgrond, de restvorm is groen en blauw.
Op de armen brengt Gerritsen een zelfde gele schaduw kleur aan, die
het ritme en de uniformiteit nog eens bevestigt. Het beeld is plat, weinig
ruimte.
De kleuren zijn helder, de contrasten zijn groot. De figuren zijn
expressief. Er zit ritme in het schilderij, maar geen beweging. De figuren
staan en kijken ons aan.
Wij staan recht tegenover de figuren en kijken ze aan.
Wat zien we hier?
Een groep supporters, die hun club aan staan te moedigen. In welke
vorm dan ook.
Het is een groep in uniforme kleding, maar het zijn geen uniformen,
geen insignes of badges waar je de groep aan zou kunnen herkennen.

De jongens hebben kort haar, de meisjes half lang haar met een
zijscheiding. In de al eerder genoemde film bij de tentoonstelling over
Gerritsen zien we onderstaande foto. Er wordt verder geen tekst en
uitleg gegeven over de foto, maar het doet denken aan een
jeugdbeweging uit de jaren 20/30 van de vorige eeuw. Welke groep
jongeren hier de vuist heft voor wel doel is niet duidelijk. Ze zijn een
groep en staan op de foto achter hetzelfde doel. Het ziet er een beetje
houterig en wereldvreemd uit. De individuen in het schilderij lijken op
elkaar, zijn ontdaan van hun persoonlijkheid. Het kan dreigend, maar
ook vrolijk zijn. In elk geval roept het beeld wat ongemakkelijke
gevoelens op.
We zijn geneigd gauw te oordelen over iemand. Vanwege bepaalde
uiterlijke kenmerken of gedrag is een mening snel gevormd. Dit zijn
waarschijnlijk de cliches die Ad Gerritsen bedoelt. Je ziet een beeld en
denkt er gelijk iets bij. Bij nader onderzoek weet ik het niet meer. Ik weet
niet of het kinderen uit een weeshuis zijn, scouts of misschien wel een
socialistische jeugdbeweging, geen idee. Gerritsen heeft dit schilderij
“supporters” genoemd. Zij zijn dus aanhanger van iets, maar van wat?
Het kan heel onschuldig zijn, maar misschien ook niet.
Het heeft iets dreigends, maar door het kleurgebruik is het toch een
min of meer vrolijk en aantrekkelijk schilderij geworden.

De schilderijen spreken mij vooral aan door kleuren, die maken het
schilderij aantrekkelijk. De afbeelding heeft iets mysterieus en is
daardoor ook aantrekkelijk. Gerritsen geeft iets aan, signaleert iets (wat
dan ook) en daar kun je zelf mee aan de slag, of niet.
De (groeps)portretten zijn niet heel verfijnd geschilderd, maar zijn toch
aantrekkelijk om naar te kijken.
Bronnen:
Het ontstellende werk van Ad Gerritsen, een verzameling van artikelen
over het werk van Gerritsen uit 2002
Documentaire over Ad Gerritsen, gemaakt ter gelegenheid van de
tentoonstelling in het gemeentemuseum Den Haag, 2018-2019. “

Compromisloze compassie” een film uit 2018 van Micha Andriessen en
Gerrit Scheurs, nog te zien op de site van het museum.
Actualiteiten - Ad Gerritsen, tentoonstelling in het gemeentemuseum,
overzicht van het werk van Ad Gerritsen. Is inmiddels beëindigd.
Oogmerk, serie gelderse kunstenaarsportretten. Plaatsmaken: een
documentaire over het grafische werk van Ad Gerrisen uit 2013.

Robert Seidel
Deze schilder werd mij door Jans aangereikt, ik kende hem niet. Juist
op de dag dat ik over hem hoorde eindigde zijn expositie in Amsterdam,
net te laat om nog te bezoeken.
Januari 2020 kunnen we hem weer zien, in De Fundatie in Zwolle,
onderdeel van een groepstentoonstelling.
Helaas heeft Seidel niet geantwoord op mijn twee mails met verzoek om
meer informatie. Over hem is wel wat te vinden, maar niet zoveel als
over de andere schilders.
In 1983 geboren in Grimma, voormalige DDR, in de buurt van Leipzig.
Hij woont en werkt in Leipzig
Hij volgde de kunstacademie in Leipzig, daarna een masteropleiding bij
Neo Rauch. Hij mag zich nu een meisterschuler noemen.
Neo Rauch is de voorman van de Neue Leipziger Schule, een groep
mensen die zeer realistisch en verhalend schildert, maar zich zelf geen
stroming noemt. Een ieder werkt zeer individualistisch.
Seidel is zeer actief. Nadat hij in 2011 is afgestudeerd in Leipzig heeft hij
deelgenomen aan een groot aantal exposities en heeft hij een aantal
stipendia ontvangen. Daardoor heeft hij tijd doorgebracht bij De Ateliers

in Amsterdam in 2013 en meer recent in California in 2017.
Seidel werkt met tempera op linnen doek. Tempera is zelfgemaakte
verf, gebaseerd op een emulsie, een mengsel van olie en water waaraan
een emulgator is toegevoegd. Seidel gebruikt ei als emulgator. Daaraan
worden pigmenten toegevoegd. De verf droogt snel, maar de lagen
vermengen zich niet. Het is een bewerkelijk, technische methode,
vooral in gebruik in de middeleeuwen.
Op de site van galerie Hofland in Amsterdam staat een filmpje waarin
Seidel iets vertelt over zijn manier van werken: door zijn opleiding in
Leipzig en bij Neo Rauch heeft hij geleerd heel realistisch te schilderen.
De schilderijen vertellen een verhaal. Het is niet abstract, hij wil een
verhaal vertellen en gebruikt veel details. Hij vindt het steeds
interessanter om atmosferische of realistische schilderijen te maken. In
het begin van zijn carriere vond hij het heel belangrijk om 1 ding er uit te
pikken en dit verder te onderzoeken. Hij heeft het gevoel dat hij nu
beter begrijpt hoe dit werkt en meer dingen bij elkaar kan zetten in een
schilderij.
Seidel onderzoekt zijn omgeving, of hij nu in Sachsen is, in California is,
of een fietstocht maakt langs de Donau: hij observeert en onderzoekt.
Hij ontleedt en maakt er kleine stukjes van, die hij vervolgens weer in
elkaar zet op een manier die hem aanspreekt.
Een groot aantal onderwerpen boeien hem: zijn omgeving, zo wel de
stad als het platteland, gebouwen, plattegronden, hoezen van elpees,
en heel veel mensen in de omgeving waarin hij ze aantreft. Hij probeert
een persoonlijke relatie aan te gaan met de onderwerpen die hij
interessant vindt.
Hij maakt geen schetsen, voorstudies, maar begint gelijk te schilderen

op het canvas. De fouten die hij maakt zijn dus ook onderdeel van het
schilderij.

Robert Seidel in zijn werkruimte met de pigmenten en kwasten.
Ulrich

Ulrich 2012 eitempera op linnen 140 x 96 cm
Hoe ziet het er uit?
Schilderij, eitempera op linnen, geen lijst. Twee dimensionaal.
Glad geschilderd, voorwerp in het midden van het oppervlak.

Scherpe lijnen, hoeken en vlakken vormen het beeld.
De persoon is zeer herkenbaar in het midden geplaatst, zit op een stoel
of een trapje ofzo. Het linker onderbeen is eigenlijk ook een vlak, niet
herkenbaar. Maar door de positie en de hand die er op ligt zie/weet je
dat het een been is.
De stoel bestaat uit geometrische vlakken, niet echt herkenbaar, maar
je ziet toch dat het een stoel of een trapje of zo is en vormt samen met
de schaduw en de zittende man het centrale beeld.
De achtergrond is een groot licht grijs vlak. Er loopt op het linker deel
van het schilderij een lijn door, daaronder is de kleur rijs donkerder. Dat
is het verschil tussen de muur en de vloer.
Het is een statisch schilderij, de man zit en kijkt ons aan. Er zit wel wat
diepte in, de voet staat voor het lichaam, de stoel eronder. Een deel van
het jasje is echt zwart, dat suggereert een schaduw.
De persoon en de stoel vormen 1 figuur, ze maken de vorm en het
overige is restvorm.
De figuur staat los van de achtergrond.
Er is een groot verschil tussen licht en donker, er zijn scherpe
schaduwen aangebracht. Het blauwe pak van de man is zeer dominant,
gevolgd door de zwarte schaduw partijen. De rode stropdas is een
eyecatcher in het midden van het schilderij.
De man kijkt ons rustig en vriendelijk aan (hij doet me ook denken aan
Seidel zelf).
Er zit geen beweging in het schilderij, maar de kleurvlakken hebben wel
een bepaald ritme.

We zijn op gelijke hoogte met de man en kijken hem aan.
Wat zien we?
Een portret van een man, het heet Ulrich, dus ik ga er van uit dat hij
Ulrich heet. Hij draagt een business suit, met stropdas. Zijn haar is
netjes geknipt en hij wordt al grijs aan de slapen. Hij kijkt ons rustig
glimlachend aan. Hoewel Seidel hem hoekig heeft geschilderd ziet hij er
heel realistisch uit. Hij zit rustig te poseren op een krukje of stoel. Hij
heeft geen accessoires waardoor duidelijk is wat hij doet of wie hij is.
Toch plaats ik hem, door het blauwe pak, gelijk in de hoek van de
consultants. Koel, rustig en alert. Een gezonde man, slank en
afgetraind, gebruind en goed in het pak. Hij maakt een betrouwbare
indruk.
Hij is een man van deze tijd, die je in veel bedrijven aantreft,
inwisselbaar en voorspelbaar. Het uniform van de moderne werker.
Zoals Seidel in het filmpje op de site van galerie Hofman vertelde: zijn
interesse ligt de laatste paar jaren meer bij atmosferische schilderijen.
Dit schilderij uit 2012 laat goed zien waar hij vandaan komt.
Seidel neemt waar, observeert, onderzoekt onze tijd. Afstandelijk soms,
leeg, geïsoleerd. De strakke lijnen, kubistische vormen versterken die
afstandelijkheid, maar maken de schilderijen ook interessant. Door
middel van schilderen ontleedt hij en probeert hij onze tijd te begrijpen.

Game over

Game over 2015 eitempera op linnen. 300 x 210 cm
Hoe ziet het er uit?
Een groot doek, staand, zonder lijst.
Geschilderd, twee dimensionaal.
Een duidelijke afbeelding bestaand uit kleine gelijke blokjes in diverse

kleuren, grijs, beige, blauw, zwart, roodbruin, wit.
De geordende blokjes vormen bijna het gehele beeld. Een zwart vlak
links boven en een wat diffuser vlak rechtsboven in waar nog wel wat
blokjes te zien zijn.
De lijnen zijn strak, de vlakjes gelijk, waardoor een beeld ontstaat alsof
het door een computer gemaakt is. De compositie is a-symmetrisch en
plat. Hier en daar zijn schaduwen, zwarte vlakken aangebracht.
Het is een statisch beeld, geen beweging, de blokjes zijn geordend,
soms zijn er zwarte en grijze vlakken. Er is wel ritme door het gebruik
van de blokjes.
Boven de blokjes vormt het zwarte vlak een belangrijke restvorm,
waardoor het beeld een voor- en achtergrond heeft. Zo ontstaat een
suggestie van ruimte.
De vlakjes vangen al het licht op, tussendoor zijn donkerder velden
aangebracht, waardoor er contrasten ontstaan.
Wat zien we:
Het schilderij laat volgens mij een kaart van Europa zien, met Duitsland
centraal geplaatst. Ik herken de kustlijn van Nederland en Denemarken
en de Noordzee. Het schilderij is in 2015 gemaakt, het hoogtepunt van
de vluchtelingencrisis en Europa heeft het zwaar. Seidel noemt zijn
schilderij “game over”, een verwijzing naar een computerspel (ik denk
Tetris) dat afgelopen is, maar ook naar de afbeelding van Europa: Game
over, is het einde van Europa in zicht? We zijn inmiddels vier jaar verder,
Europa bestaat nog steeds, zal ook nog wel een tijdje bestaan, maar het
beeld is er niet minder sterk om.
Het is een modern beeld, Seidel gebruikt vereenvoudiging, selectie en
reductie, maar maakt het beeld ook intenser en verandert het beeld

naar zijn ideeën. Hij laat heel erg veel weg: wat zien we eigenlijk nog,
maar dat wat we zien en de titel geven gelijk heel veel voedsel voor
gedachten en overpeinzingen.
De wat grijzige wolk rechtsboven zou een bedreiging voor Europa
kunnen zijn, maar juist in die tijd kwam het gevaar niet uit die richting,
dus dat zou iets te veel gepsychologiseer zijn.

“Manu”, is afkomstig uit 2018, eitempera op linnen, 40 bij 60 cm.

Hoe ziet het er uit?
We zien een schilderij, tweedimensionaal, eitempera op linnen, staand
formaat. Het schilderij heeft geen lijst.
De afbeelding bevindt zich grotendeels binnen de kaders van het doek,
vanaf de buik is de persoon niet meer te zien.
De afbeelding is scherp, heeft scherpe contouren en omtreklijnen. De
achtergrond
Heeft ook scherpe lijnen en controuren, maar maakt een meer wollige
indruk.
De compositie is centraal, het gezicht van de vrouw is volledig in het
midden van de denkbeeldige diagonalen geplaatst.
De achtergrond zou je een overall compositie kunnen noemen. Daarin is
geen voor- of achtergrond aanwezig.
De trui is als een groot vlak geschilderd, zonder schaduwen. Vormt op
deze manier een groot contrast met de achtergrond.
De takken op de voorgrond zijn helder geschilderd met een
schaduwpartij.
De zwarte vlakken naast de trui en het gezicht geven ruimte en diepte
aan het schilderij.
Het beeld is duidelijk, we zien in 1 keer wat er wordt afgebeeld.
In het gezicht wisselen scherpe lijnen en kleurvlakken elkaar af. Er valt
veel licht op het gezicht, er ligt een donkere schaduw onder de kaak.
Kleuren: rood, groen en zwart staan vlak naast elkaar. Ze versterken
elkaar. De kleur rood is heel expressief en is tegengesteld aan het
rationele kleurgebruik in het gezicht, zo naturel mogelijk.
Het is een statisch beeld, de vrouw is niet in beweging, ze kijkt ons aan,
wij bevinden ons op gelijke hoogte met de vrouw, wij kijken haar recht in

de ogen.
Het is een schilderij naar de waarneming, een vrouw in een rode trui
voor een groen/zwarte achtergrond. Niet abstract. De scherpe lijnen in
het gezicht, vooral bij de neus en de wangen neigen een beetje naar
kubisme.
Wat stelt het voor?
Het is geschilderd naar de waarneming, zonder verwijzing naar
klassieke thema’s, zoals mythologie of christendom. De titel “Manu”
kan de naam zijn van de vrouw, een afkorting van Manuela, een relatief
populaire naam, of een verwijzing naar het hindu, waarin manu, god is
met ons betekent.
Maar, dat weet ik niet. Ik ga er vanuit dat het een vrouw is, die Seidel
kent of ergens heeft gezien. Hij maakt een mooi estetisch schilderij van
haar. Ze kijkt ons aan met een raadselachtige glimlach. Haar ogen kijken
ernstig. Aardig, maar ook gereserveerd. Wat doet ze daar? Kijkt ze naar
ons? Waarom staat ze tussen de struiken?
Ik denk dat Seidel haar ook heeft geisoleerd, ontleed om te begrijpen
wat hij zag en er vervolgens een nieuw, raadselachtig beeld van maakt.
Een mooi beeld in een mooie sfeer.

Gleiche Sonne, uit 2019, eitempera op linnen, 110 x 150 cm.
Hoe ziet het er uit?
Een schilderij, tweedimensionaal, eitempera op linnen.
De afbeelding bevindt zich binnen de kaders van het schilderij. Het
schilderij heeft geen lijst.
Er zijn twee horizontale lijnen aangebracht, waardoor het schilderij in
drie delen wordt verdeeld.
Drie personen zijn gelijkmatig verdeeld over voorste stuk van het
schilderij. Zij staan op een lijn, geplaatst met veel ruimte om zich heen.
Zij zijn niet zo heel groot, er is veel restvorm. Zij verdelen het schilderij
in drie verticale stroken. Een donker vlak geeft verder vorm aan het

eerste vlak. In het tweede vlak is een scherpe diagonaar aangebracht.
In het derde vlak bevindt zich de horizon, een schematisch
vormgegeven stad en de lucht. In de eerste twee vlakken zijn
diagonalen aangebracht die een ruimtelijke werking geven. De ruimte in
het derde vlak wordt nog vergroot door een groot containerschip dat in
de verte te zien is. Het schilderij heeft hierdoor veel diepte. Het
schilderij heeft dus zes gedeeltes.
In het middelste vlak gebeurt eigenlijk niets, dat zijn kleurvlakken die vrij
egaal zijn aangebracht.
De drie personen zijn in beweging, dat wil zeggen de meest rechtse
persoon balanceert op een skateboard, de twee andere mannen staan
te kijken naar de ander.
De afbeelding is geordend en overzichtelijk, er is veel ruimte.
De figuren zijn enigszins kubistisch, maar niet plat. Ze zijn wel ruimtelijk.
Het is glad en strak geschilderd, niet wollig.
Het licht speelt een belangrijke rol in dit schilderij. Gleiche Sonne is de
titel. De zon schijnt altijd aan de Califorinische kust, het is er altijd heel
licht, met scherpe schaduwen. De schaduwen zijn kort, de zon staat
hoog.
Kleuren: de voorgrond heeft een soort grijze betonkleur. Betonplaten
die op het strand liggen, vervolgens een stuk dat wat donkerder is, dat
met wat kleurverschil is geschilderd. Grijs/bruin/wit. De kleur van het
strand, zand dat die ochtend nat was.
En daarachter het heldere blauw van een warme zee, golven en een
strak blauwe lucht. In de horizon een eiland of een landtong, met grijze
gebouwen in een groene omgeving, kubistisch herkenbaar

weergegeven. Geen twijfel: we zijn in een zonnige streek. De personen
zijn in donker en licht weergegeven. Een van de mannen draagt een
geel t shirt. Naast de blauwe zee, een van de opvallende
kleurelementen in dit schilderij.
Wij bevinden ons op een afstandje, misschien op een dijkje of een duin,
of op het balkon van een appartement.
Wat stelt het voor?
Dit schilderij is geschilderd naar de waarneming, heeft volgens mij geen
historische verwijzing.
Het speelt zich af in het nu. Drie mannen op het strand in California. Ze
hebben hun skateboard bij zich. Eentje probeert er op te gaan staan, de
twee anderen kijken waarschijnlijk toe, maar kunnen ook naar iets
anders kijken. Ze staan in de ruststand, handen in de zij of in de zakken,
armen over elkaar. Ze zijn wat ouder, wat voller, eentje heeft een
bierbuik. Altijd zon, altijd strand, altijd hetzelfde, of je nou 13 of 43 bent.
Seidel vertelt in een filmpje dat hij dit schilderij heeft gemaakt naar
aanleiding van zijn verblijf in Los Angelos, waar het altijd zonnig is,
waardoor hij mist en regen ging missen en zich ook afvroeg wat je moet
doen als het altijd maar zonnig is. Dit schilderij geeft vmij een mooi
beeld van deze gedachte. Het is ruimtelijk en ook vervreemdend. De
vervreemding komt deels ook door de leeftijd van de mannen. Nog
steeds aan het skateboarden? Nee, niet echt, we doen maar alsof, we
kijken er naar, we doen alsof we nog jong zijn, maar dat is allang niet
meer zo.
Een modern beeld. De moderne mens hoeft niet meer hard te werken,
maar kan spelen op het strand, met op de achtergrond een stad op een
opgespoten eiland.
Bronnen:

Op het internet een aantal artikelen over zijn tentoonstelling dit voorjaar
in Amsterdam, bij Gerhard Hofland galerie, daarbij hoort ook een filmpje
waarin hij wat over zijn manier van werken vertelt.
Seidel heeft een site, robertseidel.net waarin hij vanaf 2008 tot 2019 in
elk jaar een aantal, 4 tot 8, schilderijen laat zien. Zo kun je zijn
ontwikkeling goed volgen.
Op het internet is Seidel nog niet erg prominent aanwezig, daarom heb
ik hem via zijn site wat vragen gesteld, maar daar heeft hij helaas nog
niet op gereageerd.

Hoe verhouden deze kunstenaars zich tot mijn eigen werk.
Om een antwoord op deze vraag te vinden heb ik de stickermethode
toegepast.
Dus: bij een afbeelding van een schilder zoveel mogelijk stickers
geplakt met op elke sticker een woord/begrip over wat mij bevalt aan de
schilder en de werkmethode.
De drie kunstenaars die ik aan een onderzoek onderwierp brachten mij
veel informatie over hun werkwijze, hun doel en hun achtergrond. Alex
Katz, 92 jaar, Amerikaanser dan de Amerikaanse vlag en still going
strong op zijn hoge leeftijd.
En Ad Gerritsen, enorm verweven met het na-oorlogse Nederland, links
en protesterend, tegen “de gevestigde orde”, zoals zijn vrouw zo mooi
zegt. Een schilderende protestzanger in de Nederlandse traditie van de
jaren 70 en 80.
Robert Seidel, jong, de leeftijd van mijn eigen kinderen, achtergrond in
de voormalige DDR, nu een moderne Europeaan, die de wereld aan het

onderzoeken is. Hij beheerst de technieken enorm goed goed en
ontwikkelt zich razendsnel.

Te beginnen bij Katz:
Smooth; eigenzinnig; in control; cut-outs, eenvoudige compositie,
strakke lijnen, eenvoud; vervreemdend; geisoleerd, kleurkeuze (knal!);
formaat (bill board), ingetogen; achtergrond in 1 kleur; onderwerpkeuze:
portret.
Gerritsen: formaat (groot) vrolijk; mensengroep; eigenzinnig;
vervreemdend, achtergrond in 1 kleur; gebruik van fotos;
vervreemdend; lijntekening over het schilderij.

Seidel: technisch knap; hoekig, strakke lijnen, kubusachtige vlakken;
complexe compositie met vlakjes en blokjes; realistisch; oud en nieuw
door elkaar; afstandelijk.

Vervolgens heb ik de stickers geplakt op een recent schilderij van
mijzelf: in het schilderij aspecten die ik herken en ernaast aspecten die
niet in het schilderij aanwezig zijn.

In dit schilderij zijn aanwezig: de cut-out (deel van een foto);
eenvoudige compositie; eigenzinnigheid en vrolijkheid; kleurkeuze

(knal); monochrome achtergrond (maar niet helemaal); achtergrond 1
kleur (ook niet helemaal); mensengroep; realistisch; 2x vervreemdend.
Niet in dit schilderij aanwezig:
Gestileerd; ingetogen kleuren; bill board en groot formaat; oud en
nieuw; lijntekening over het schilderij; strakke lijnen en vormen; smooth;
complexe compositie (vlakken en blokjes); technisch knap; hoekig; in
control; lichtval gebruiken; scherp geobserveerd.

Niet aanwezig in de schilderijen van Katz, Gerritsen en Seidel:
Zwart/wit tekening, witte vlakken, zwarte vlakken. Katz schildert ook
wel eens twee dezelfde personen op het zelfde doek, maar hier hebben
ze een andere houding.
Dit leidt tot het volgende overzicht:
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Net als deze drie schilders onderzoek ik de mij omringende wereld en
probeer deze te ontleden en te begrijpen.
Wat te doen met de begrippen die ik nu nog niet herken in mijn
schilderijen maar die mij wel aanspreken in de schilderijen van de drie
heren?
Smooth: zoals Katz zei: sommige schilderijen van sommige kunstenaars
lijken we een patchwork project. Dat is bij mij vaak ook zo, het vormt
nog niet 1 geheel, is een min of meer een toevallig plakwerk. Ik zou
willen dat het 1 beeld vormt en mooi, glad geschilderd is. Dat vraagt
meer van mijn voorbereiding en techniek.
Eigenzinnig: Mijn onderwerp, manier van onderzoek, mijn manier
waarop het onderwerp benaderd en geschilderd is. Nog meer mijn
eigen stijl ontwikkelen en keuzes maken.
Strakke lijnen: ja, het kan wel wat strakker en netter. Het oogt nu nog
vaak een beetje slordig (patchwork) Dat is wel jammer. Techniek!

Bill board formaat: ik wil wat meer verschillende formaten gaan
gebruiken. Een echt bill board is niet zo handig in mijn hollandse
rijtjeshuis, maar het mag wel wat groter, voor de zgn. Elk formaat brengt
ook weer zijn eigen problemen met zich mee. Op zoek naar de wow
factor.
Ingetogen kleuren: op dit moment vind ik de knalkleuren echt leuker
dan de ingetogen kleuren. Maar ik maak wel mijn eigen mengsels, nooit
rechtstreeks uit de tube (behalve zwart en wit).
Technisch knap: het is duidelijk dat ik geen technisch knappe schilder
ben. Het is een beetje behelpen, soms gaat het wel goed, soms is het
een worsteling. Gerritsen vond het fijn als hij het schilderij niet in de
vingers kreeg, maar zo ervaar ik dit nog niet. Seidel zegt dat hij zijn
fouten laat staan, maar dat zijn er dan niet zo veel, en dat stoort niet. En
van Katz vind ik dat hij goed om zijn beperkingen heen is gaan
schilderen. Moeilijke dingen ontwijkt hij gewoon... het gaat hem vooral
om de huid van het schilderij.
Hoekig/kubusachtig: scherpe lijnen/schaduwen. Kan iets toevoegen aan
het schilderij.
Gebruik van licht: ook dit is vaak een kwestie van techniek, die ik niet zo
goed onder de knie heb. Ik zie wel waar het licht vandaan komt en waar
het op valt, maar om het dan nog duidelijk en goed weer te geven: dat
lukt niet altijd!
Lijntekening over het schilderij: een leuk ideetje van Gerritsen, dat ik wel
eens wil gaan toepassen!
Oud en nieuw door elkaar: hiermee bedoel ik dat Seidel allerlei ideeen

en begrippen door elkaar heen gebruikt. Een glanzende bmw voor een
oude muur. Dat werkt wel goed. Ik doe dat niet. Voorlopig denk ik niet
dat ik hier aan toe kom.
————
Dit jaar ga ik verder met het schilderen van portretten, mensengroepen
in dagelijkse, gewone omgeving. De straat, het werk, de camping, etc.
Themas en afbeeldingen kiezen, vaak eigen fotos, en die in een goede,
duidelijke compositie plaatsen.
De cut-out bevalt me, maar ook het portret in een dagelijkse omgeving.
Ik ga meerdere formaten gebruiken, groter, maar soms ook kleiner.
Diverse ondergronden zoals papier en doek.
Ik blijf voorlopig bij acryl. Ben er bekend mee en vind het makkelijk in
het gebruik.
Scherper en strakker werken. Felle kleuren, maar ook zwart-wit.
Tekenen in het schilderij met oostindische inkt, grote vlakken smooth
schilderen. Strakker werken!
Veel doen, zodat de techniek zich ontwikkelt en het product beter
wordt.
Een figuratief, gestyleerd en vereenvoudigd schilderij over/uit mijn
eigen omgeving/belevingswereld, waarin ik zelf keuzes heb gemaakt
ten aanzien van kleuren en compositie.
Resultaat: een echte Yvonne met een wow factor!
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