
N:È-:
m-

:

::

--
-
==-



Tekst & Beeld Maartje Strik

Creolieve
processen
MAARTJE STRIK IS GEINTERESSEERD IN CREATIEVE PROCESSEN. ZIJ

HEEFT ER DAN OOK VEEL OVER TE VERTELLEN, ZIJ DOET DIT AAN DE

HAND VAN DRIE WERKEN: .WANNEER 
JE, ZOALS IK, MIN OF MEER

vANUtT DE tNTUïrlr wrnKT EN HET ScHtLDERtJ oF DE TEKENING

VOOR JE NEUS JE MAAR LANGZAAM DE WEG WIJST, DAN KAN HET

GERUIME TIJD DUREN VOOR JE DENKI-: AHA, HET GAAT OVER.,..

Het maak-proces heeft een
vage start vanuit een idee, een
knipsel of een herinnering en

dan volgen de stadia van het
creatieve proces die iedere kun-
stenaar kent. 'Scheppen gaat
van au': onduidelijke aanduidin-
gen, zonder waarschuwingen
voor de valkuilen en omwegen.
De ontdekkingen die je gaande-

weg doet, de spanning, de wor-
steling die je doet walgen, de
oplossingen die je verder hel-
pen, het spelen, allemaal ingre-
diënten van het proces'.

Vrouw meisje
'Bij het schilderij'Vrouw, meisje'

beschrijf ik het idee er van. Het
werk komt uit de serie 'ldentitei-

ten', die ik voor een soloten-
toonstelling schilderde in 2O11 en
2012.
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De basis van dit werk was een foto van twee
manrrequins tijdens een fotoshoot. Wat me cli-

rect opviel was cie tegenstelling tussen de
twee: de linker vrouw was ongenaakbaar, de
rechter had een open, meisjesachtige uitstra-

ling. Dit vond ik interessant en ik besloot dat
verder te onderzoeken. Op het cloek waarop ik

werkte stond al een half schilderrl, een water
voorstellirrg die me niet meer kon boeien en

dus als mooie ondergrond kon dienen. Orndat
ik de laatste jaren veel organische elementen in

mijn werk gebruik, liet ik de vegetatie onderin
deels staan . Er ziln nog wat wuivende lqnen err

groeisels te zien. de felgekleurde druipbloemen
schilderde ik er op het allerlaatst in.

ldentiteit
Het thema identiteit werd bereikt cloor de lin-

ker vrouw tegelijkedild naakt en onbenader-
baar te laten zijn. Zlk|ktje mondloos afwerencl

aan. Het meisje rechts is weliswaar gekleed,

maar ook zrj wil niet spreken. Hun onderlinge
nabrlheid is echter voelbaar en de conclusie
moet zijn dat hier een er1 dezelfde vrouw is af-
gebeeld, cle volwassene met haar jongere zelf.

De vraag die bt'1 m1 opkwam wast hoeveel
nreisje zit er nog in een volwassen vroLlw,

waaron-r is dat rneisje zo vaak verdwenen of
op zijn nrinst verborgen? Dit is geen courant
gespreksor-rdennrerp, vandaar de afwezige
rnonden'.

Pauw 2012, olieverf 12O x 1OO cm
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Pauw
'Het tweede werk, 'Pauw', is eerr porlret van

de pauw uit Ar1is. De uitdaging lag hier in het

interpreteren van clit bekende beelcl. Door het

toepassen van verschillende schilderlechnie-
ken werd het een oefening in contrasten. De

hals heb ik zacht en toch sterk, maar realis-

tisch geschilderd; de b,eroemde staaft half-

realistisch, door de ogenveren plat te schilde-
ren de decoratieve furnctie onderstrepend. De

vleugel schilderde ik in een bonkige en expres-
siorristische strll, lekker vet in de ved.
lk werk sowieso graag met contrasten, dik- en

dungeschilderd, realistisch en geabstraheerd,
platgeschilderd en juist sterk in de vorm. Cok
in de beeldtaal wil ik graag met tegenstellingen
werken. En altld kleur, in dit geval: pauw-blauw

tegen een warmgrijze, levendige achtergrond.
Het grqs benaclrukt cle statige vogel door de il-

lusie van ruimte die de kleur geeft'.

l'

Vrouw, meisje 2O1

olieverf 12O x 'lOO cr
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Staeiia
'Het laatste werk is een pasteltekening varr

15Ox6O cm. lk legde de verschillencle stadia
van het werk vast, zodat ik later kon terugzien
wat ik waar deed en waarom.
ln cle eerste opzet zie je een ruw idee van een
staarrde vrouw, De krassen onderin waren een
ingeving, om de natuur op te roepen. Direct
volgden bloerrren en blaadjes (1). Ondertussen
werkte ik aan kop en lichaarn (2); door vrry snel
een echte persoon te makerr, inspireercle rr.le

dat tot een duidelijker idee: dit moest een
wachter worden, iemand die de wacht houdt
of afwacht (3). Haar rok. een herinnering aan
l8e eeuwse crinolines, werd eerr bosgezicht
waar je in kunt stappen (3 4). lk werkte ge-

3

staag door aan de onderkant, meer flora en
meer kleur met oliepastel vennierkt, waardoor
er een mooi contrast ontstond met het zachte
pastel. De handen die even verschenen (4)

vond ik te verhalend, dus die verdwenen weer.

Ze vorderde rap, de achtergrond werd inge-
vuld met eerr rose-wit, de vrouw zelf was
steeds steviger geworden en daar was 'Rode

vrouw'.

Flode vrouw
Eerder was ik er van overluigd dat het eind-
product, het voltooide werk, ook het einddoel
was, nu denk ik steeds vaker dat de weg er
naar toe veel interessanter is. ln die zin is het
voltooide werk 'slechts' het antwoord op de
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vragen die je je als maker voortdurend tijdens
het werken stelt. Overigens houd ik meestal
wel van het eindproduct'.

Maartje Strik woont en werkt in Amsterdam.
Zij exposeert van 20 t/m 31 augustus in Muse-
um Waterland, Purmerend en gedurende no-
vember tijdens Kunstmaand Ameland. Haar

werk wordt o.a. veftegenwoordigd door Gale-

rie de Roos van Tudor, Leeuwarden en Jonker-
gouw KunstWerk, Amsterdam. Zr1 is (bestuurs-

)lid van LKG de Ploegh, Soest.

r w!íw. maartjestrik. nI

Rode vrouw 2014, pasteÍ 15O x 60 cm
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