TETE-A-TETE MET MAR JON

In stru cti ef

Marjon ontmoet mensen.
Als kunstenaa r en als
docen t. Gewone mensen met
een passi e. Mensen met
creativiteit en bezieling.
Ontm oetin gen die zij
graa g met jou deelt.

Claudia heeft er voor zichzelf een nieuwe stijl van gemaakt: als
basis voor haar schilderij plakt ze allerlei plaatjes uit tijdschriften op, die
ze daarna met verf met elkaar verbindt. Vandaag heeft ze vakantieachtig gekozen voor genieten, borrelen, lekker eten, terrasjes en zonnig
weer. Een hele map met foto’s heeft ze verzameld en met zorg wordt
een selectie ervan over haar grote doek gerangschikt. Ze houdt rekening met dichtbij en ver weg, met lijnen die doorlopen, kleuren die op
elkaar aansluiten. Er wordt gescheurd en geschoven. Gezucht ook. En
opnieuw gekeken. We kijken met het hele groepje mee. Allemaal zijn
we bijzonder gecharmeerd van de chef-kok die met een fris witte outfit
en over elkaar geslagen armen de toeschouwer aankijkt. Groot en prominent in beeld, knappe kop, leuke lach (licht arrogant), krachtige
wenkbrauwen. Wellicht is het vooral zijn charme die ons zo enthousiast
maakt over zijn royale plaats in het schilderij, maar daarnaast toch ook
omdat het zo leuk is dat nu eens de chef – zo super belangrijk door wat
hij doet, maar normaal niet eens in beeld van de gasten – zo duidelijk
zichtbaar is gemaakt.

De chef

WIL JE MARJON EEN TECHNISCHE
VRAAG STELLEN OF JE WERK DOOR
HAAR LATEN JUREREN? GA DAN NAAR:
WWW.ATELIERTV.NL
WIL JE WERK VAN MARJON
BEKIJKEN? GA DAN NAAR
WWW.MARJONDENENGELSMAN.NL
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Met heavy gelmedium en paletmes brengt Claudia haar collage op het
doek aan. Ze besteedt veel aandacht aan het wegwerken van de hoogteverschillen door met de gel een egale overgang te maken van doek
naar foto. Na de droogtijd kan het schilderen beginnen. Het is nog een
hele uitdaging om met de verf exact aan te sluiten op de kleuren van
de foto’s en om het realistische van het plaatje te laten overgaan in
meer schilderachtige vlakken, maar het lukt haar fantastisch. Het wit uit
de jas van de chef komt terug in de grote parasols op het terras, in
raamkozijnen en wolken. Het groen van wijnflessen krijgt een variatie in
tinten in een deur, wat begroeiing of een toetsje op een muur. Alles
omringt de chef.
Claudia is niet tevreden. Ze vindt de chef te dominant. Tot onze schrik
scheurt ze zijn foto van het doek, steekt hem los met haar paletmes.
Het kost hem zijn benen en ook een stuk van zijn armen is voorgoed
beschadigd. Een nieuwe plek wordt voor hem gevonden. Vanuit een
raam mag hij naar buiten staren, zijn heerlijke grijns minder zichtbaar.
Enkele weken later komt het groepje opnieuw in mijn atelier bijeen.
Claudia heeft thuis veel gedaan. Het is een echt mixed media-werkstuk
geworden, met foto’s, draden, gaas, vloeipapier, afgeweekte wijnfles
etiketten en verf. Doorlopende lijnen heeft ze zelfs met naald en dik
draad door het canvas heen opgenaaid. Vandaag de finishing touch.
Met enkele paletmesstreken ontstaan lavendelblauwe luiken voor een
raam, sgrafitto voor plankjes. Weg is de chef. Onzichtbaar als altijd.
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Inspiratie

Intuïtief schilderen
Gabriele Musebrink wordt ook wel een ‘kampioen in het materialiseren van
het onbewuste’ genoemd. Door niet planmatig maar juist intuïtief
te schilderen wil ze tot de essentie komen.
En het liefst werkt ze met doorleefde materialen.
TEKST: GABRIELE MUSEBRINK BEELD: STEFFEN ROLLA, HANS STEINKE, DIETHELM WULFERT, FIRMA GEISTREICH
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INSTRUCTIEF

INSTRUCTIEF

Langzaam
ontstsaan de
rotsformaties.

Zonder titel, uit de reeks
‘Mallorca-Impressionen’, 2011,
warme lijm, marmermeel, inkt,
beitsen, grafie op handgeschept
Torchon-papier, 21 x 31 cm.
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van een beeld een veel grotere plek in
dan bij meer planmatige schildermethodes – in sommige van mijn werken
kun je het creatieve proces zelfs nog
zien. Daarbij heb ik een voorkeur voor
doorleefde materialen zoals pigmenten, zand, marmer- en steenmeel,
natte kalk, beender- en huidlijmen,
schellak, oliën, dammaroplossingen en
caseïne. Synthetische en kant-en-klare
kleuren gebruik ik bijna niet.

Mallorca
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Het menselijk brein bezit de mogelijkheid om zich in te leven, om met de
buitenwereld diep in contact te
treden. Als ik schilder, dompel ik me
onder in het moment. Want in dat
moment kun je zien wat er achter
een verschijningsvorm schuilgaat, kun
je de essentie uitfilteren.
Als ik schilder, volg ik een impuls. En
de ene impuls volgt op de andere. Ik
experimenteer, onderzoek, overweeg
en ik voel. In mijn intuïtieve schildermethode neemt het ontstaansproces
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In 2011 kreeg ik een uitnodiging om
naar Mallorca te gaan. Ik aanvaardde
de uitnodiging aanvankelijk zonder
veel enthousiasme. Maar toen ik op
het internet foto’s opzocht van de
geologie van het eiland, werd ik
nieuwsgierig. De kalkrotsen met hun
karstformaties, dolomiet en mergel
fascineerden me. Op foto’s van de
bergketen Serra de Tramuntana vond
ik roodachtige, oranje, witte en gele
kleuren die ik wilde onderzoeken en
verzamelen. Voor deze reis stelde ik
een mini-uitrusting samen, bestaande
uit een kleine hoeveelheid marmermeel, Spaans hematietzand, Kasslerbruin-pigment, beenderlijm, inkt,
tekengerei, terpineol, papaverolie en
twee favoriete beitsen. Daarbij
kwamen nog handgeschept papier,
een schetsboek en lijmpotten. Alles
paste in één rugzak.

Uitbloeiingen

Aangekomen op Mallorca maakte ik
twee dagen lange wandeltochten met
als doel om bij de gekleurde rotsformaties uit te komen. Ik had spatels en
tassen bij me om het gekleurde zand
van de rotsen te kunnen schrapen en
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mee te nemen. Maar toen ik ter
plekke was, bleek dat de kleuren
geen zanden waren, maar wonderschone uitbloeiingen (zie afb. 2).

Kleurexplosies

Ik richtte [WAAR?] een klein, rustiek
ateliertje in. Langzaam, stap voor
stap, probeerde ik de uitdrukking van
de natuur te benaderen. Eerst door
tekeningen te maken en foto’s van
details te bestuderen. Vervolgens liet
ik rotsformaties op het papier ontstaan uit verdunde boekbinderslijm,

zanden, beitsen en inkten (zie afb. 1,
3 en 4). Ruimtes liet ik ontstaan door
het met marmerstof ingedikte en
gekleurde beenderlijm, die nog niet
volledig verhard was, met terpineol,
inkten en beitsen onder te spatten.
Zo braken er uitbloeiingen door het
lijm of ontstonden er kleurexplosies.
Met dit voorbeeld wil ik aangeven
dat een voelen, een vermoeden en
een beginnen een basisimpuls
vormen, en dat het schilderen zelf
een ontdekkingsreis is.
De foto’s bij dit artikel zijn filmstills

GEBRUIKTE MATERIALEN:

uit de documentaire Gabriele Musebrink auf Mallorca over het creatieve
proces van Gabriele Musebrink.

Marmermeel, Spaans
hematietzand, Kasslerbruin-pigment, beenderlijm, inkt, tekengerei,
terpineol, papaverolie,
beitsen, handgeschept
papier, schetsboek en
lijmpotten.

VOOR MEER INFORMATIE:
WWW.GEISTREICH-LERNEN.DE
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