Zullen we er eens drie gaan bekijken?

Ik vroeg welke, hij wees ze aan, ik haalde ze van de muur, hij zette ze iets verderop in het atelier op de grond en
stelde toen wat vragen. Het ging vooral om deze vraag: Wat komen ze overeen? Ik noemde wat dingen zoals
maakproces, kleurgebruik, thematiek, 'onafheid' en tenslotte lichtval.
Bij het maakproces speelt intuïtie een grote rol. Dat is hoe schilderen bij mij gaat: van te voren wel een
vermoeden hebben, maar verandering toestaan. Reageren op wat de verf doet en niet willen weten hoe het eruit
gaat zien. Ik schilder uit mijn herinnering en daardoor ziet het er toch altijd anders uit dan de werkelijkheid.
Die herinnering zit vol met mijn zintuigelijke waarneming. Buiten zijn. In de schepping. Ik ontkom er niet aan
om in verf trachten te vatten wat ik zo intens heb beleefd: kleuren.
Twee van de schilderijen die hij koos vond ik nog niet af. Maar ik was er wel klaar mee, geen zin meer. 'Dat is een
prima reden om te stoppen', zei hij. Ja, als ik dan toch vanuit intuïtie bezig ben, waarom aan het eind niet óók
daarnaar luisteren?
Toen ik lichtval noemde, kwam ik dichtbij het doel van zijn vraag.
Hij vertelde over de overeenkomst die hij zag. Ik denk (maar dat bedacht ik me achteraf) (teken van een goed
gesprek: achteraf vallen er puzzelstukjes) dat hij me iets belangrijks heeft laten zien.
Er is een voorgrond en er is een achtergrond.
Op ieder schilderij heb ik dat op een andere manier tot uitdrukking laten komen. De foto's in deze Impressie zijn
heel matig, maar goed.

In de eerste is het een sterk licht-donkercontrast.

In de tweede wekken de vormen van het landschap samen met de waterige, doorzichtige verftoets aan de
bovenkant van het doek de indruk dat de einder ontzettend ver ligt.

Het derde werkje is wat betreft voorgrond nogal hermetisch, met dichte, gekleurde blokken, maar twee zijn er
anders, waarvan met name de grootste een heel andere sfeer weergeeft.
Bij zijn keuze voor en bespreken van het derde schilderij moest ik wel glimlachen, want dit was nog haast het
minst nadenkend gemaakt. Niet helemáál – ik wist opeens dat ik 'iets met vierkanten schilderen' wilde doen en
koos voor een doekje dat ik al eerder beschilderd had in grove, felgekleurde verfstreken. Ik ging aan de slag met
groentinten, mengde voor ieder vlak opnieuw, plakte steeds een nieuw hoekje af, besloot op het laatst om twee
vakjes open te laten. Toen was het af en vond ik het meteen wel een goed ding, maar toch maakt dat willekeurige
maakproces het voor mij lastig om het als beeldend werk serieus te nemen. (Dit is dus écht 'achter de schermen
informatie', want ons werd gisteren nog op het hart gedrukt dat de kok ferm achter z'n gerecht staat als het de
keuken uit is.)
Waar zit 't 'm toch in?

“Je weet inmiddels zó goed waar het je om gaat, je bent er diep van doordrongen. Dat
staat stevig, dat groeit, dat past zich aan, dat beweegt mee met wat je tegenkomt, dat
vormt zich verder: daar hoef je je geen zorgen over te maken.”

Het is in mijn binnenste gaan nestelen en het hoeft alleen maar mijn vingers uit te vliegen. Ik wil mensen laten
zien hoe ik kijk. Ik wil mensen laten kijken hoe ik kijk en laten zien wat ik zie. In de schepping. Ik zie niet alleen
wat voor ogen is. De schepping doet een andere werkelijkheid vermoeden.
Zoals het licht van de dag. Zoals de geur van een bloem. Zoals het zoemen van een hommel. Het is niet de zon
zelf, maar we weten dat het de zon is. Het is niet de bloem, we veronderstellen een bloem. Het geluid is niet de
hommel zelf – zonder 'm te zien, geloven we dat het een hommel is. Geuren, kleuren, smaken, geluiden en
ervaringen zijn boodschappers van de werkelijkheid.
Een laag dieper. Een schilderij is niet de werkelijkheid, het is een afschijnsel van hoe ik de werkelijkheid
waarnam. Niet zijn maar schijn. Kunstmatig, kunst.
Nog een laag dieper. Door mijn beeldend werk naast elkaar te zetten, kun je het motief van een andere wereld
ontdekken. Er wordt een wereld geschilderd (of gefotografeerd!) dat in eerste instantie het hoofdonderwerp lijkt
– de wereld waarin de toeschouwer zich bevindt. Maar daarnaast, daarboven, daarachter zie je dat er een
verlangen ligt naar een andere wereld.
Hij heeft het zelf niet met zoveel woorden gezegd. Of liever, helemaal niet. Die “quote” hierboven kwam zo
ongeveer het dichtst bij zijn richtingwijzen.
Ik bén er nog niet, met dat schilderen. Maar misschien wel op de goede weg. Overigens gun ik mezelf daar ook
wat meer tijd voor, in de vorige Impressie noemde ik nog januari – ondertussen heb ik besloten om net als mijn
klasgenoten in juni (Deo volente) af te studeren.

Dromen of halve dromen
Er komen nog steeds gedichtjes en gedachten, maar ik publiceer ze niet meer op Instagram, of zelfs helemaal
nergens. Een papieren bundel, wanneer?
Vorig jaar deelde ik in de weken voor Kerst iedere dag wat gedachten over een stuk uit het oratorium Messiah
van G.F. Händel. Op Instagram, 53 dagen lang. Dit jaar maakte ik soort kalenderbladen waar de tekst iedere
dag op staat. Behalve dat ik ze op WhatsApp Status deel, wil ik op mijn website nog wat meer aandacht
besteden aan de Messiah. Maar verder had ik dit jaar niet echt een plan met #MessiahTotKerst. Het lijkt me
mooi om voor volgend jaar een uitgave te verzorgen waar alles in gecombineerd wordt.
Niet echt een droom, wel op stapel: een expositie van onze klas in Het Langhuis in Zwolle. 5 dagen lang, de
dagen rond 15 december. Ook daarover later meer op mijn website. Tenzij er een QR van de bezoekers
gevraagd gaat worden, dan ga ik er geen reclame voor maken.
Zo'n beetje driekwart jaar heb ik nagedacht en gesproken over struinen, een paar testen met anderen en zelfs
groepen gedaan, zelf gestruind en blogs geschreven over mijn vondsten. Het wordt zo langzamerhand tijd om
mijn theorie over struinen te gaan beschrijven. Struinen als methode voor creativiteit. Ook daarvoor denk ik
aan een soort bundel of werkboek, maar ik kan ook de structuur van mijn website gebruiken of daarop
aanpassen. Als een soort kennisbank. Dat is een idee sinds gisteren, dankzij kort maar krachtig gesprek met
een andere docent, dus dat mag nog even sudderen. Wordt vervolgd.

Was 'm dat alweer? Mijn vingers jeuken om véél meer te schrijven. Maar 't is beter om dat in blogs te gieten, om
meteen maar vorm te gaan geven aan die kennisbank (dat is een werktitel hoor, denk ik).
Tot de volgende!
Lieke
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Wat als ik het
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Wat een
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