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Over de schilderijen van Melissa Gordon wordt wel gezegd 

dat ze ogen als storyboards. Daarmee wordt verwezen naar 

de wijze waarop Gordon haar beelden opbouwt, namelijk 

door ogenschijnlijk onsamenhangende beelden in één 

compositie samen te brengen. De factor die deze elementen 

met elkaar verbindt is het feit dat ze allemaal geschilderd zijn: 

of het nu gaat om nageschilderde foto’s uit krantenartikelen, 

om landschappen, figuren of omslagen van boeken en 

tijdschriften, het zijn stuk voor stuk geschilderde beelden die 

bij elkaar komen in een schilderij.

Gordon problematiseert met haar werkwijze het idee van het 

pars pro toto: in formele zin zijn de diverse beeldelementen 

inderdaad representatief voor het geheel, want allemaal 

geschilderd. Maar geldt de verhouding van deel tot geheel 

ook voor de inhoudelijke betekenis van het werk? In eerste 

instantie lijkt het tegenovergestelde aan de hand omdat de 

oorspronkelijke context van de bron ook in de geschilderde 

versie doorschemert. Het bij elkaar brengen van de meest 

uiteenlopende visuele elementen doet al snel denken aan 

een collage. Juist omdat haar oorspronkelijke bronnen na 

geschilderd zijn en daarmee op het platte vlak van het doek 

gelijkgeschakeld worden, ontstaat er echter in het werk van 

Gordon een ordening zonder expliciete hiërarchie. In plaats 

van een klassiek beeld met een duidelijk centrum, of juist 

een schilderij met een overall structuur, presenteert Gordon 

de verschillende beeldelementen als een nevenschikking 

binnen het kader van het schilderij. Dat doet ze op een manier 

die een kettingreactie teweegbrengt in het oproepen van 

verhaallijnen en associaties. leder element kan op zichzelf - net 

als het geheel - een vertrekpunt zijn om in het verhaal en de 

betekenis van het werk terecht te komen.

Onderzoek speelt een belangrijke rol in het werk van Melissa 

Gordon. Ze verzamelt informatie en beelden, niet alleen vanuit 

een fascinatie voor de geschiedenis van de kunst, maar ook 

vanuit een grote interesse voor en betrokkenheid bij politiek-

maatschappelijke onderwerpen. Gevonden voorwerpen, 

teksten, foto’s, boeken en kranten fungeren als opmaat voor 

complexe beeldende constructies die worden opgebouwd 

volgens hun eigen intrinsieke logica. Het geschilderde 

oppervlak van een werk, de huid en de structuur van de 

verf, en de verhouding van het geschilderde object tot de 

oorspronkelijke bron zijn medebepalend voor de uiteindelijke 

betekenis van het werk. Gordon probeert expliciet vanuit 

het terrein van de beeldende kunst nieuwe betekenissen te 

creëren voor de bronnen waar ze mee werkt. De beschouwer 

speelt daarbij een actieve rol en kan, door zich in het werk van 

Gordon, in haar verbeeldingswereld, te begeven zijn eigen 

verhaallijn samenstellen.

Een recente groep werken van Gordon, die vaker in series 

werkt, is de serie The Only Man in There (2006). Dit is een 

reeks van schilderijen die zijn gebaseerd op de levens van 

vrouwelijke politieke leiders uit de periode 1960-1980, zoals 

Indira Gandhi, Margaret Thatcher Golda Meir en Sirimavo 

Bandaranaike, die allen de geschiedenis in zijn gegaan 

als sterke ‘power players’. Vaak werd er door de publieke 

opinie aan hen gerefereerd als The only man in there’, de 

enige man in het parlement de regering. In het werk dat is 

geïnspireerd op Iron Lady Margaret Thatcher zien we een 

man en een vrouw in een landschap, als zodanig overigens 

alleen herkenbaar in details als de pumps van de vrouw en 

het pak en de schoenen van de man. Beide figuren gaan 

schuil achter ‘schilderijen in het schilderij’. In het geval van 

de vrouw is dat een verticaal beeld van een lichtflits of een 

explosie dat zou kunnen refereren aan de Falkland crisis ten 

tijde van Thatcher, terwijl de man deels onzichtbaar is door 

een nageschilderde persfoto van Thatcher die hoog bezoek 

ontvangt. Op subtiele wijze combineert Gordon elementen 

van het klassieke historiestuk met verwijzingen naar het leven 

van alledag - hier een man en een vrouw wandelend in een 

winters landschap - alsof de macht van het wereldtoneel, het 

grote verhaal, een noodzakelijke en net zo machtige pendant 

heeft in het gewone, het leven van individuele personen. 

Zo brengt Gordon in haar werk vaker tegen stellingen in een 

symbiotische onderlinge verhouding voor het voetlicht. Dat 

doet ze niet alleen in een enkel werk, maar ook in reeksen 

werken en zelfs in tentoonstellingen waarin ze verschillende 

reeksen zo met elkaar combineert dat er weer nieuwe 

verhaallijnen ontstaan.

Melissa Gordon (1981, Boston, USA) debuteerde in 2005 en 

heeft sindsdien een sterke ontwikkeling doorgemaakt. De jury 

van de ABN AMRO Kunstprijs heeft Melissa Gordon unaniem 

verkozen tot winnaar van 2007 en onder streept de ooit door 

Marlene Dumas prachtig geformuleerde woorden over haar 

werk als: ‘paintings of pictures that show that a painting is not 

a picture.’ De jury meent in Melissa Gordon een kunstenaar 

te herkennen met uitzonderlijk beeldende en conceptuele 

kwaliteiten. De ABN AMRO Kunstprijs richt zich op het 

stimuleren van jong talent en de uitwisseling van contacten 

tussen kunstenaars van uiteenlopende culturele achtergrond. 

Met Melissa Gordon als winnaar van de prijs is gekozen 

voor een uitgesproken talent, een jonge kunstenaar die 

internationaal aan de weg timmert en op weg is een geheel 

eigen en overtuigende beeldende wereld op te bouwen.
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