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All Paintings Are Uneven 

Wat is schilderkunst anno 2016? In de tentoon- 
stelling All Paintings Are Uneven worden aanwin-
sten van jong en aankomend talent gepresenteerd 
in gezelschap van gevestigde kunstenaars uit de 
ABN AMRO collectie. Samen geven ze een stand 
van zaken van de schilderkunst anno nu en tonen 
tegelijkertijd de grensgebieden tussen schilder-
kunst en andere media. Tegen het licht van ge-
vierde schilders als Marlene Dumas en Robert 
Zandvliet wordt een nieuwe generatie kunste-
naars getoond die de grenzen van schilderkunst 
weet op te rekken. Zo wordt doek aluminium bij 
Wouter Paijmans en olieverf autolak in het werk 
van Juliaan Andeweg. 

Sinds de uitvinding van de fotografie in de jaren 
dertig van de negentiende eeuw – toen het repre-
senteren van de werkelijkheid kwam te vervallen 
– spiegelt de schilderkunst zich steeds aan andere 
media. De kunst van nu moet zich tot de dominante 
digitale beeldcultuur verhouden, wat resulteert  
in beschilderd faxpapier van Marijn van Kreij of 
een inkjet print collage van David Maljkovic.  
Kunstenaars werken zelden of nooit nog medium- 
gericht, maar kiezen steeds opnieuw een combi- 
natie van technieken die hun ideeën het beste 
vertolken. Chaim van Luit, Peggy Franck of Roy 
Villevoye gebruiken fotografie om de schilder-
kunst in een ander perspectief te zetten. Terwijl 
Thomas Raat met reflecterend glas of Nathan 
Azhderian met bloemvormige spiegels en laser-
stralen de kunst en de toeschouwer zelf een 
spiegel wil voorhouden. De jongste generatie 
kunstenaars neemt de vrijheid zich losjes tot de 
schilderkunst te verhouden, er aan te refereren, 
of haar geschiedenis te bevragen. Toch zijn er 
ook nog steeds veel jonge schilders die het medi-
um trouw blijven. Zo geldt voor Evi Vingerling  
dat zij een vluchtig moment wil vangen in verf  
en Tjebbe Beekman een persoonlijk verlies een 
plek geeft in zijn schilderijen. All Paintings Are  
Uneven toont de kunst van nu, tegen de achter-
grond van schilderkunstige vraagstukken. 

M
ARIJN VAN KREIJ, untitled (Range Anxiety, Blue Line)
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THOMAS RAAT 
Leiderdorp, 1979

Knowledge and Belief
2013
olie op MDF
60 × 38,5 cm

Foto: Sander Tiedema

Architypes and 
Residues; back
2016
skai, olie op doek, 
monochroom achter-
glas schildering
233 × 157 cm
•

THOMAS RAAT maakt werk 
dat zich bevindt op het snij-
vlak tussen beeldende kunst 
en design. In zijn schilderijen 
zoekt hij naar het kantel-
moment waarop toegepaste 
vormgeving kunst wordt en 
andersom. Het schilderij 
Knowledge and Belief neemt 
als uitgangspunt een (uitver-
grootte) reproductie van de 
omslag van een gelijknamig 
boek uit de jaren zestig over 
het gebruik van logica in 
speltheorie. In de jaren  
zestig werden veel publi-
caties uitgegeven waarbij 
wetenschappelijke onder-
werpen toegankelijk werden 
gemaakt voor een breed 
publiek. Op de omslag van dit 
soort boeken stonden vaak 
afbeeldingen van avant-
garde kunst, waardoor 
kunst in de huiskamers van 
veel mensen terechtkwam. 
Door de vormgeving van de 
publicatie uit te vergroten 
en zonder typografie weer 

te geven, abstraheert Raat 
de historische beeldtaal, 
geeft het opnieuw beteke-
nis en keert hij het proces, 
van kunst naar massapro-
duct, om. Er ontstaat een 
prachtig schilderij van een 
rechthoek, een vierkant en 
cirkel, in perfecte balans. 
Voor Archetypes and Resi-
dues; back, een abstract 
schilderij bestaande uit 
losse onderdelen, doet Raat 
het omgekeerde. Dit keer 
maakte hij een schilderij tot 
boek; de afbeelding van het 
kunstwerk wordt gebruikt als 
vormgeving voor de cata-
logus van zijn eigen werk. 
Archetypes and Residues; 
back bestaat uit verschillen-
de materialen: leer, beschil-
derd glas en glanzend olie 
op linnen. Het werk is geheel 
demontabel en ieder on-
derdeel is een object op zich. 
Samen vormen ze het boek-
omslag dat nu een abstracte 
compositie is geworden. 
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MARIJN VAN KREIJ is de 
winnaar van de ABN AMRO 
Kunstprijs 2016, een stimu-
leringsprijs voor talent in  
Nederland.* In het werk 
van Van Kreij speelt het 
kopieerproces een centra-
le rol. Speelse referenties 
naar de populaire beeld- en 
popcultuur zijn bovendien 
kenmerkend voor het oeuvre 
van Van Kreij, dat bestaat 
uit tekeningen, schilderijen, 
video’s, objecten en installa-
ties. In untitled (Gunta Stölzl, 
Entwurf für einen Läufer, 
1923), aangekocht voor de 
ABN AMRO collectie als 
onderdeel van de ABN AMRO 
kunstprijs, nam Van Kreij 
een detail uit een schets  
van de Bauhaus-kunstenaar  
Gunta Stölzl als uitgangs-
punt. Het detail heeft hij  
vergroot, verdubbeld en in 
elkaar geschoven zodat er 

een nieuw schilderij ontstaat, 
waarbij de nadruk komt te 
liggen op de verschillen 
tussen de twee beeltenissen, 
die tegelijkertijd één worden. 

* De ABN AMRO Kunstprijs richt zich 
op het stimuleren van talent in Neder-
land. De winnaar krijgt een tentoon-
stelling in de Hermitage Amsterdam 
met een bijbehorende publicatie  
en een geldbedrag van 10.000 euro. 
Tevens wordt een werk van hem of haar 
aangekocht voor de ABN AMRO kunst-
collectie. De prijs is onderdeel van het 
Partner van de Toekomst programma 
van de bank. Van 24 november 2016 
— 28 mei 2017 presenteert Marijn van 
Kreij zijn solotentoonstelling Reclining 
Nude with a Man Playing the Guitar in 
de Hermitage Amsterdam.

MARIJN VAN KREIJ
Middelrode 1978

untitled (Gunta Stölzl, 
Entwurf für einen Läufer,
1923)
2014
gouache en potlood op  
papier
205 × 152 cm
•

Foto: Peter Cox
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•   Kunstwerken met bij-
gaand teken zijn recentelijk 
verworven voor de ABN 
AMRO collectie (2015–16)
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WOUTER PAIJMANS
Loon op Zand 1991

Bitter Sweet
2016
spuitverf en olie 
op aluminium
130 × 140 × 15 cm
•

Foto: Peter Tijhuis

WOUTER PAIJMANS is een 
onconventionele schilder. 
Zijn grote aluminium werken 
vallen tussen driedimensio-
nale ruimtelijke objecten 
en abstracte schilderijen in. 
Het ‘doek’ van Bitter Sweet 
is gecomponeerd uit ver-
schillende repen en vlakken 
aluminium die aan elkaar 
geschroefd zijn. Het geeft 
structuur aan het oppervlak, 
terwijl de dunne spuitverf 
in loopsporen en druipers 
het oppervlak roze kleurt. 
Vooral in de verfrommel-
de linkeronderhoek speelt 
Paijmans met de spanning 
tussen een installatie en 
een schilderij. Zijn werk is 
gebaseerd op voorwerpen 
uit zijn schildersatelier zoals 
een ladder, stoelen en lege 
doeken. Deze schetst Paijmans 
aanvankelijk in houtskool en 
vouwt de ontwerpen zorg-
vuldig uit tot aluminimum 
sculpturen. Dan slaat hij 
deze objecten plat, verft ze 
en hangt ze aan de muur. Het 
samengesteld object wordt 
hiermee een schilderij. 
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ROBERT ZANDVLIET 
Terband 1970

zonder titel
2005
tempera op doek
201 × 369 cm

Foto: Tom Haartsen

De Nederlandse schilder  
ROBERT ZANDVLIET is een 
schilder ‘pur sang’. Halver-
wege de jaren 90 wordt hij 
bekend met schilderijen van 
alledaagse voorwerpen zoals 
een autospiegeltje, een ca-
mera, of een televisiescherm. 
Hij vereenvoudigde deze 
objecten tot simpele vormen 
en blies ze op tot een extreem 
formaat. Eind jaren negentig 
wordt de natuur zijn belang-

rijkste bron van inspiratie.  
In een serie ‘nachtschilderij-
en’, waar dit werk uit de  
ABN AMRO collectie onder-
deel van is, neemt Zandvliet 
de weerkaatsing van het licht 
op het oppervlak van water 
als uitgangspunt. Het opvlam-
men van licht in de duister-
nis wordt weergegeven in 
transparante penseelstreken. 
Het schilderij is dynamisch 
en traag tegelijkertijd. Snelle 

ritmische bewegingen met 
kleine en grote penseelstre-
ken, wisselen elkaar af in een 
zee van kleur. De kunstenaar 
gebruikt temperaverf die de 
voorstellingen een helder en 
transparant karakter geeft.

5
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EVI VINGERLING
Gouda 1979

zonder titel
2015
gouache en acryl op doek
50 × 65 cm
•

zonder titel
2016
gouache en acryl op doek
115 × 90 cm
•

zonder titel
2016
gouache en acryl op doek
80 × 100 cm
•

Foto’s: Otto Polman

In de doeken van EVI  
VINGERLING worden  
momenten in verf gevangen. 
Op het eerste gezicht zijn 
het geabstraheerde vormen 
tegen een monochrome  
achtergrond. Maar  
Vingerling verbeeldt hier  
een specifieke ervaring.  
Ze schildert een residu van 
de werkelijkheid. Bijvoor-
beeld het schaduwspel tij-
dens het nachtelijke donker, 
wanneer bomen en struiken 
oplichten als organismen van 
eindeloze lagen gebladerte, 
of het zonlicht dat door de 
bladeren op de gevel van de 
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overburen valt. Dit vluchtige 
beeld gebruikte Vingerling 
als vertrekpunt voor het blau-
we werk met lichte, verticale 
streken uit de ABN AMRO 
collectie. Ze schildert zo snel, 
dat haar toets in één keer  
met de juiste hoeveelheid 
verf op het doek moet staan. 
Dit zorgt samen met de zach-
te, matte uitstraling van de 
gouache voor een intens en 
levendig werk, waarin Vin-
gerling speelt met de grens 
tussen figuratie en abstractie.

DAVID MALJKOVIC probeert 
in zijn werk voortdurend een 
nieuwe relatie – of zelfs een 
spanning - te creëren tussen 
hoe wij de wereld om ons 
heen bekijken, herinneren 
en begrijpen. In eerdere 
werken deed hij dit vanuit 
het perspectief van zijn 
geboorteland Kroatië en haar 
geschiedenis als onderdeel 
van het voormalige socialisti-
sche Joegoslavië. Maljkovic’
werk bestaat uit beeldhouw-
kunst, collages, schilderijen, 
tekeningen en architecto-
nische mise-en-scènes. De 
manier waarop hij zijn werk 
opbouwt, verraadt echter 
dat hij is opgeleid als schil-
der. Vignettes, een recente 
aankoop voor de ABN AMRO 

collectie, is een collage met 
verschillende lagen. Een op 
canvas afgedrukte foto van 
een huiselijke omgeving met 
een hond, is gecombineerd 
met een kleurenstaalkaart en 
fragmenten uit eerdere wer-
ken van Maljkovic. De lijst 
– het plexiglas dat de collage 
beschermt – is tevens onder-
deel van het werk. Het is met 
cirkelbewegingen bekrast 
waardoor er nevels lijken te 
ontstaan die doen denken 
aan mist of rookwolken en 
gegraveerd met subtiele bijna 
mythisch aandoende tekenin-
gen. Hierdoor ontstaat een 
gelaagd, raadselachtig en bij-
na schilderachtig beeld waar 
je naar kan blijven kijken. 

DAVID MALJKOVIC 
Rijeka, Kroatië 1973

Vignettes
2016
inkjetprint op canvas, 
laser-tekening en 
handgemaakte teke-
ning op plexiglass
150 × 100 cm
•
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JULIAAN ANDEWEG
Den Haag 1986

Lying underneath the moon
2016
hout, kunsthars, hologram 
pigment en autolak
53 × 42 × 3 cm
•

Foto: Peter Tijhuis

And that girl you always  
talk about
2016
hout, kunsthars, hologram 
pigment en autolak
60 × 44 × 3 cm
•

De jonge kunstenaar  
JULIAAN ANDEWEG  
schildert niet, hij boetseert 
dikke lagen kunsthars en 
glanzende autolak tot er  
fonkelende en felgekleurde, 
abstracte werken ontstaan. 
Als een chemicus trans- 
formeert hij ogenschijnlijk 
waardeloze materialen tot 
een gefixeerde, eeuwige 
voorstelling. Het concept  
van innerlijke leegte is  
belangrijk in zijn werk. Hij  
ziet zichzelf als een ‘young 
urban person’ die van  
wereldlijke zaken als auto’s  
en popmuziek houdt en 
reflecteert deze in materi-
alen als autolak en glitters. 
Toch strijkt Andeweg zijn 
werken niet glad. Elke 
stap in het maakproces 
is zichtbaar en draagt bij 
aan een spannend beeld. 
Bovendien brengt hij met de 
titels een diepere, filosofi-
sche laag aan in zijn werk. 
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PEGGY FRANCK maakt foto’s 
van haar schilderijen en 
laat de kijker op die manier 
nadenken over zowel het me-
dium schilderkunst als foto-
grafie. Ze laat twee werelden 
in elkaar overlopen en vindt 
dat haar werk letterlijk ‘mag 
uitdijen.’ Dit gebeurt ook  
in Of naked ground III (p).  
Het werk maakte zij tijdens  
een residentie in het atelier  
van de overleden schilder  
Lucebert. Franck gebruikte 
de beschilderde wanden van 
het atelier als drager voor 
haar eigen werk. Door er 
gouden vellen op te plakken 
en over de resten verf van 
Lucebert heen te schilderen, 
versmelten twee generaties 
kunstenaars tot één krachtig 
werk. De ateliermuur steekt 
mat af tegen het spiegelende 
goud zoals de verf tegen  
het gladde foto-oppervlak.  
Deze frictie maakt Franck’s  
werk intrigerend om naar  
te kijken.

PEGGY FRANCK
Zevenaar 1978

Of naked ground III (p)
2016
c-print
228 × 160 cm
•

12
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ROY VILLEVOYE
Maastricht 1960

Making of Madonna
2007
tweeluik, lamda 
kleurenprints
130 × 100 cm elk
•

Het tweeluik Making of 
Madonna uit 2007 is een 
kruispunt in het oeuvre  
van de kunstenaar ROY  
VILLEVOYE. Het verbindt zijn 
oorspronkelijke, succesvolle 
praktijk als schilder in de 
jaren tachtig, met zijn huidige 
artistieke onderzoek naar 
culturele verschillen, die 
tot uiting komt in fotografie, 
films, sculpturen en instal-
laties. In zijn schilderwerk 
stonden kleuren met een  

betekenis, zoals primaire 
kleuren of een onderzoek 
naar huidskleur, vaak cen-
traal. In Making of Madonna 
gaat de kunstenaar een stap 
verder in zijn kleuronder-
zoek. Het tweeluik toont 
Omomá, een bevriende Pa-
poea van wie Villevoye later 
een levensechte beeldhouw-
werk zou maken, met een 
kleurkaart om zijn huidskleur 
te bepalen voor het sculptuur 
en een neef van Omomá met 

een schilderspalet. Making 
of Madonna is een werk 
waarin het anders-zijn, het 
onderwerp diversiteit in 
relatie tot huidskleur, cen-
traal wordt gesteld. Villevoye 
werpt licht op complexe 
vragen over globalisering, 
culturele traditie en per-
soonlijke verbondenheid.

13

Britse kunstenaar RORY 
PILGRIM onderzoekt in zijn 
werk de kracht van woorden, 
taal en dialoog. Rituelen, 
teksten, liederen en banners 
vormen de kern van zijn 
werk, die in performances, 
videowerken en kleurrijke 
schilderijen op papier hun 
werk doen. Wat voor po-
tentie hebben woorden en 
hoe verandert dit wanneer 
zij door bepaalde personen 
worden uitgesproken? Op 
een lichte en speelse manier 
zet Pilgrim in het kleurige 

werk Unearthed middels een 
retorische vraag de toe-
schouwer aan tot nadenken. 
De hand van de kunstenaar 
doet hierbij niet ter zake; 
Pilgrim heeft het werk laten 
maken door een traditioneel 
Engelse bordenschilder. 
De vraag betekent voor 
Pilgrim een startpunt voor 
communicatie en wederzijds 
respect: ‘As an artist, I want 
to communicate and con-
nect with people by opening 
dialogue with others’. 

RORY PILGRIM
Bristol, Engeland 1988

Unearthed
2015
posterverf op papier in 
wit gelakte houten lijst
90 × 40 cm
•

Foto: Wytske van Keulen

14
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MARLENE DUMAS
Kaapstad, Zuid-Afrika 1953

Magdalena
1995
olie op doek
280 × 100 cm

Foto: Tom Haartsen

MARLENE DUMAS  is een 
van de meest invloedrijke 
schilders van dit moment. 
In haar intense en psycho-
logisch geladen werk on-
derzoekt Dumas thema’s als 
seksualiteit, liefde, dood en 
schuld. Ze houdt ervan om 
de ideeën en vooroordelen 
van de kijker te ondermijnen 
door de tegenstrijdigheden 
daarbinnen bloot te leggen. 
Zoals in dit levensgrote, 
vrouwelijk naakt Magdalena, 
waarin Dumas de persoon 
van de heilige Maria 
Magdalena combineert met 
het uiterlijk van een bekend 
supermodel. De Bijbelse 
prostitué Maria Magda-

lena staat in de Westerse 
schilderkunst symbool voor 
vrouwelijke seksualiteit, 
terwijl supermodellen de 
sexappeal van deze tijd 
vertolken. Zo reflecteert 
de kunstenaar in haar werk 
de maatschappelijke normen 
en waarden, die bepalen 
hoe wij de dingen zien.
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IRIS VAN DONGEN
Tilburg, 1975

Night of Fame
2005
houtskool, conté en 
gouache op papier
208 × 204 cm

Foto: Tom Haartsen

IRIS VAN DONGEN maakt 
portretten van vrouwen, 
die vaak meer dan levens-
groot zijn. Het zijn verfijnde 
werken van een ongekende 
precisie. Night of Fame  
toont twee vrouwen in grote  
mantels, die dromerig en 
afwezig voor zich uit staren.  
Ze lijken uit een ander tijd-
perk te komen, neergezet 
in het moderne decor van 
een nachtclub. Van Dongen 
verwijst naar thematiek uit 
de traditionele schilderkunst 
maar voegt daar tegelijker-
tijd hedendaagse elementen 

aan toe. Het atmosferische 
effect in haar tekeningen  
bereikt ze met een door haar- 
zelf ontwikkelde techniek 
van dubbele lagen houtskool 
en pastel. Naast het teke-
nen en schilderen, wrijft 
en veegt ze met haar hand 
en klopt ze het pastel met 
haar vinger in het papier.
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DANIELLE KWAAITAAL
Bussum 1964

Après nous le Déluge-Averse
2015
canson infinity inktjetprint, 
rag photographique, dibond
120 × 83,2 cm
•

DANIELLE KWAAITAAL 
onderzoekt in haar digitaal 
bewerkte foto’s de grenzen 
van de fotografie. De relatie 
tussen fotografie en schilder-
kunst is een belangrijk uit-
gangspunt, want haar foto’s 
worden nooit zomaar ‘geno-
men’. Zorgvuldig ensceneert 
en bewerkt Kwaaitaal de 
beelden en geeft haar foto’s 
een persoonlijke en diepe-
re betekenis. Voor de serie 
Après nous le Déluge-Averse 
liet Kwaaitaal zich inspireren 

door de periode die in de 
kunstgeschiedenis ‘de Zwarte 
Romantiek’ wordt genoemd 
(1790—1850), met werk van 
de schilders Casper David 
Friedrich en John Martin, 
waarin het verlangen naar 
het onverklaarbare centraal 
staat. Het onverklaarbare be-
reikt Kwaaitaal in deze foto 
door drie stadia van water te 
verenigen: vloeibaar, gestold 
en waterdamp. Het resul-
taat is een schilderachtig, 
mysterieus bloemstilleven.

17
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TJEBBE BEEKMAN
Leiden 1972

Me, Illya & Dad
2015 
acryl op rijstpapier (5×)
36 × 27, 5 cm
•

Foto’s: Sander Tiedema

TJEBBE BEEKMAN staat 
bekend om intens doorwerkte 
schilderijen van stadsge-
zichten en verlaten interieurs. 
De kunstenaar, die in twee 
zeer persoonlijke werken die 
recentelijk zijn aangekocht 
voor de ABN AMRO collectie 
zijn omgeving als motief ge-
bruikt, reageert in de serie  
Me, Illya & Dad en in het
kleine schilderij twee-zit  
(zie nr. 20) op het plotselinge 
overlijden van zijn ouders. 
In Me, Illya & Dad schildert  
Beekman dierbare her- 
inneringen aan zijn vader  
en zijn zoon Illya op hand- 
geschept papier. Er schuilt  
een enorme schoonheid in  
de kleine intieme beeltenis-
sen die doen denken aan 
jeugdfoto’s. Doordat Beek-
man de schoonheid van  
de natuur, de zeegezichten  
en jeugdherinneringen op  
subtiele wijze weet weer  
te geven, roept de serie niet 
enkel een gevoel van verlies 
op, maar benadrukt het juist 
ook een viering van het leven. 
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EVELYN TAOCHENG WANG
Chengdu, China 1981

Pummelos become yellow 
and thick, they become 
sweet and succulent
2016
aquarel, acryl, inkt en 
potlood op rijstpapier
156 × 114 cm
•

Foto: Gert Jan van Rooij

EVELYN TAOCHENG WANG, 
een jonge schilder die die in 
2016 de Volkskrant Beelden-
de Kunstprijs won, was al ge-
ruime tijd als schilder actief 
in China voor ze haar kunste-
naarschap in Frankfurt en la-
ter in Amsterdam, voortzette. 
Wang is gefascineerd door de 
manier waarop ogenschijn-
lijk vaststaande ideeën over 
identiteit, nationaliteit en 
seksualiteit ons gedrag, onze 
maatschappelijke status en 
onze onderlinge relaties be-
palen. In veel van haar werk 
zet ze haar Oosterse achter-

grond af tegenover Westerse 
ingrediënten. Zo betekende 
het boodschappen doen in 
de supermarkt een bron 
van inspiratie voor dit werk 
Pummelos become yellow 
and thick, they become sweet 
and succulent. Het toont haar 
blik op het Westen. Met acryl, 
olieverf en inkt tekende ze 
stuks groente en fruit en 
nam hier de citroen centraal. 
Een losse streepjesstijl van 
Vincent van Gogh combineert 
Wang met fijn, gedetail-
leerd Oosters tekenwerk. 

19
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De jonge Sloveense kun-
stenaar KLEMEN ILOVAR 
behoort tot de meest recente 
generatie afgestudeerden van 
de Gerrit Rietveld Academie. 
In zijn afstudeerwerk, de  
serie Quick and Easy, foto-
grafeerde Ilovar plastic  
afdekelementen in de bouw, 
waar normaliter draden 
mee worden bedekt. Deze 
alledaagse gebruiksobjecten 
isoleert en abstraheert hij 
tot geometrische vormen en 
combineert ze met simpele, 
bijna kinderlijke tekeningen. 
De afzonderlijke werken in 
de serie, getiteld Methods, 

creëren gezamenlijk een 
vreemd soort geheim 
systeem. De objecten lijken 
te zweven in hun omgeving 
en hebben een mysterieuze 
schoonheid. Door de foto’s 
aan te brengen op MDF en 
de zijkant te beschilderen 
met felle kleuren krijgt het 
geheel een schilderkunstige 
uitstraling. De kunstenaar 
speelt in deze serie met 
de grens tussen figuratie 
en abstractie, tussen foto-
grafie en schilderkunst.

KLEMEN ILOVAR
Ljubljana, Slovenië 1989

Method nummers 1, 2, 3, 4, 
11, 13, 19 en 24 uit de serie 
Quick and Easy
2016
digitale print, MDF,  
acrylverf
70 × 105 cm elk
•
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TJEBBE BEEKMAN
Leiden 1972

twee-zit
2015
acryl, lak en zand op 
doek op paneel
23 × 28,5 cm
•

Foto: Sander Tiedema
21

TJEBBE BEEKMAN staat 
bekend om intens doorwerkte 
schilderijen van stadsgezich-
ten en verlaten interieurs. 
De kunstenaar, die in twee 
zeer persoonlijke werken die 
recentelijk zijn aangekocht 
voor de ABN AMRO collec-
tie zijn omgeving als motief 
gebruikt, reageert in de 
serie Me, Illya & Dad (zie nr. 
18) en in het kleine schilderij 
twee-zit op het plotselinge 
overlijden van zijn ouders. 
De twee stoelen in het 
schilderij twee-zit – waarin 
hij boetseert met acryllak 
en zand strooit over dikke 
vloeibare lagen verf – tonen 
de voelbare leegte die volgde 

op het verlies. In Me,  
Illya & Dad schildert  
Beekman dierbare herin-
neringen aan zijn vader en 
zijn zoon Illya op handge-
schept papier. Er schuilt 
een enorme schoonheid in 
de kleine intieme beelte-
nissen die doen denken aan  
jeugdfoto’s. Doordat Beek-
man de schoonheid van de 
natuur, de zeegezichten 
en jeugdherinneringen op 
subtiele wijze weet weer te 
geven, roept de serie niet 
enkel een gevoel van verlies 
op, maar benadrukt het juist 
ook een viering van het leven.

NATHAN AZHDERIAN
Santa Rosa, Californië, V.S. 1982

Projection Site II
2015
60 × 30 cm
gespiegeld dibond,  
laser projectie
•

Foto: Sander Tiedema

NATHAN AZHDERIAN maakt 
verleidelijke kunst, kunst 
die appelleert aan onze 
visuele zintuigen. Vaak doet 
hij dit met alledaagse en 
herkenbare voorwerpen, 
zoals gebroken spiegels, 
polyester of aluminiumfolie. 
Door het ‘goedkope’ senti-
ment te benadrukken van dit 
soort materialen en hier op 
ambachtelijke wijze visueel 
aantrekkelijke werken mee te 
maken, speelt hij met het idee 
van een kunstwerk als waar-
devol object. In Projection 
Site II gebruikt hij futuristi-

sche laserprojecties gericht 
op een spiegelende bloem, als 
een hedendaags bloemstille-
ven. Een stilleven waarin het 
zelfbeeld van de toeschouwer 
(als een eigentijdse ‘selfie’) 
onderdeel van het geheel 
wordt. Hoewel Projection Site 
II ruimtelijke effecten heeft, 
blijft de spiegelvorm plat 
en komt het zelfs niet in de 
buurt van een diepte-illusie. 
Azherderian reflecteert in het 
werk op de huidige, sociaal 
gefragmenteerde wereld 
die geen houvast biedt.22



ABN AMRO COLLECTION

(10)

CHAIM VAN LUIT
Heerlen 1985

Lost Valley 2
2016
inkjet print op foto rag 
papier, geëtst glas
127,5 × 98 cm
•

Lost Valley 1 
2016
inkjet print op foto rag 
papier, geëtst glas
127,5 × 98 cm
•

Foto’s: Otto Polman

CHAIM VAN LUIT combi-
neert een fascinatie voor ge-
schiedenis en natuur in zijn 
werk. Lost Valley, een serie 
van vijf fotowerken waarvan 
twee verworven zijn voor 
de bank, is gebaseerd op 
foto’s van een ondergronds 
gangenstelsel bij de Sint 
Pietersberg, in de buurt van 
Maastricht. Dit labyrintische 
stelsel is in de jaren twintig 
aangelegd ten behoeve van 
de mijnbouw. Later werd het 
als smokkelroute gebruikt en 
diende het als schuilkelder 
tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Lost Valley toont een 
blik op de wereld, gezien 
vanuit de donkere grot. Het 
zicht op het landschap buiten 
is echter troebel. Voor Lost 
Valley bewerkte Van Luit het 
oppervlak van het glas door 
er met een kwast met bijten-
de etsvloeistof overheen te 
schilderen. Door deze oude 

ambachtelijke techniek ver-
andert de betekenis van het 
glas: het biedt geen transpa-
rante doorkijk meer, de ‘rea-
liteit’ wordt als het ware ver-
sluierd. Het glas dat eigenlijk 
bedoeld is als bescherming 
van de foto wordt onder-
deel van het werk en roept 
vragen op over onze relatie 
met de natuur en de wereld.

24

NAVID NUUR 
Teheran, Iran 1976 

PopP 
2007-15 
popcorn in antibacterieel  
insecten showcase
40 × 50 × 6 cm 

Kenmerkend voor de kunst 
van de Iraans-Nederlandse 
kunstenaar NAVID NUUR is 
zijn speels-onderzoekende 
omgang met materiaal. In zijn 
installaties, sculpturen, schil-
derijen en tekstwerken werkt 
hij met de meest alledaagse 
materialen zoals zeeppoeder, 
bijenpollen, tl-buizen, rook, 
of in dit geval popcorn. 
Door die materialen te trans-
formeren en in een andere 
context te plaatsen creëert 
hij objecten met een gelaagd-
heid en poëtische kracht. De 
humoristische dubbelzinnige 
titel PopP, toont een cirkel 
van popcorn. De popcorn is 

opgeprikt, zoals opgezette 
vlinders of insecten in een 
speciaal daarvoor bestemde 
showcase. In deze kleine 
doos lijkt de ronde maiskor-
rel zich geleidelijk te ont-
poppen tot grillig gevormde, 
witgouden popcorn. Nuur 
presenteert de beroemde 
snack als bijzonder biolo- 
gisch fenomeen dat voor  
eeuwig bewaard moet worden  
en wijst ons tegelijkertijd op  
de transformatie van vorm 
waar geen mens aan te pas  
kwam. De popcorn als  
readymade; als een klein 
sculptuurtje dat al in de 
maiskorrel besloten lag.

23
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MARIJN VAN KREIJ is de 
winnaar van de ABN AMRO 
Kunstprijs 2016, een stimule-
ringsprijs voor talent in  
Nederland.* Naast monumen-
tale schilderingen op papier 
werkte de kunstenaar de 
afgelopen jaren ook aan een 
serie kleinere collages, die 
vaak de relevantie van kunst 
op een poëtische manier 
bevragen. In het werk un-
titled (Picasso, Some Pain-
ters) gebruikt Van Kreij hier-
voor een intrigerend citaat 
van Picasso: ’Some painters 
transform the sun into a 
yellow spot, others transform 
a yellow spot into the sun’. De 
kunstenaar legt ongebruike-
lijke verbanden tussen taal 
en beeld en staat stil bij hun 
wederzijdse beïnvloeding. 
In untitled (Range Anxiety, 
Blue Line) wordt verwezen 
naar een term afkomstig 
uit de auto-industrie: range 
anxiety. De angst om onder-
weg zonder benzine, dan wel 
elektra te komen staan. Van 
Kreij gebruikte de term in 
relatie tot zijn eigen twijfels 
over de reikwijdte van de 
kunst. In bredere zin vormt 
het een metafoor voor de 
angst om niet in staat te zijn 
een verbinding aan te gaan 
met een plek weg van thuis. 
 

 * De ABN AMRO Kunstprijs richt 
zich op het stimuleren van talent  
in Nederland. De winnaar krijgt een  
tentoonstelling in de Hermitage 
Amsterdam met een bijbehorende pub-
licatie en een geldbedrag van 10.000 
euro. Tevens wordt een werk van hem 
of haar aangekocht voor de ABN AMRO 
kunstcollectie. De prijs is onderdeel 
van het Partner van de Toekomst pro-
gramma van de bank. Van 24 november 
2016 — 28 mei 2017 presenteert Marijn 
van Kreij zijn solotentoonstelling 
Reclining Nude with a Man Playing the 
Guitar in de Hermitage Amsterdam.

MARIJN VAN KREIJ
Middelrode 1978

untitled (Range Anxiety, Blue 
Line)
2015
gouache op matrix  
print-papier
91 × 24 cm
•

untitled (Twohy, Intstead of  
‘It Sucks’)
2015 
gouache en offsetdruk op 
papier
29,7 × 42 cm

untitled (Picasso,  
some painters)
2015
collage, gouache, potlood 
en laserprint op papier
21 × 29,7 cm

Foto’s: Wytske van Keulen
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