Gebrande aarde
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Het ateliervan Hans van Duyn bevrndt zich in het souterrain van Bertram lnterieur
Architec¡uur in Noordwijlr. Hij is al jaren bevriend met de eigenaar en zijn schilderijen
hangen door de hele zaah Hans is een enthousiast verteller over zijn werÞ en
inspiratiebronnen. Op de talel ligt een groot stuh harton waarop hij
allerlei ingevingen noteert We hwamen zijn werh een paar jaar geleden
tegen op een expositie in Haarlem en eind 2Oló ìn Leiden bij Calerie Van Haelten
Zijn manier van schilderen is de afgelopen jaren iets veranderd
Hij is wat vrijer geworden, gebruiht wat minder hleur en laat meer aan
het toeval over. De werhen ontstaan en hij laat ze zo.
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Door Lizan van Dijl-r & Ruud Vermeer

Hij werht op houten panelen, beplaht met iute,
waar hij vervolgens allerlei ander mater¡aal op
aanbrengt met behulp van water en bindmiddel. Er ontstaan schiftingsprocessen die een
onderdeel van het werh worden.

"lh gebruih juten bollenzahhen en voeg er
aarde, zand en hlei aan toe. Er zitten soms
tahhen en boombladen op. ln de regel gebruih
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heeft
alrijd
iets
religieus

ih watervast triplex als ondergrond omdat de
panelen vaah zwaar worden. De achterhant

verstevig ih met een betimmering zodat het
paneel niet han hromtrehhen. lh gebruih
onder andere champagnehriit dat ih oplos
in water, standol¡e en caseTne Het geeFt een
soort stopverfeffect. lh wil er in hunnen hrassen waardoor er een extra laag ontstaat "
ln de ruimte van Bertram zien we ooh werhen

met rood aan de muren. Hans gebruiht die
hleur bij uitzondering. Het ziin werhen die
hii maaht voor anderen, voor een speciale
gelegenheid
Hans heeft de lerarenopleiding tehenen aan
de Vriie leergangen in Amsterdam gedaan en
daarna de l(oninhliihe Academie in Den Haag
Hij vertelt over ziin deelname aan de l(unstweeh 2Oló, die altiid in de eerste wéeh van
november in Noordwiih wordt gehouden
Hij vindt dat hii te niet te hlagen heeft over
expositiemogeliihheden Hii wordt regelmatig
gevraagd om zijn werh te tonen Naast de
tijdelijhe exposities heett hii al iaren een vaste

Altiid stralend stillepunt

pleh bii Bertram in Noordwiih, European
Mahers Callery en Art Fusion Callery in
Amsterdam

Vlaanderen
Via Calerie Bellas Artes in Zeeland hwam hii
met zi¡n werh in België terecht, waar hii aan
een hunstroute in Mechelen meedeed.
"Een prachtig stadje! Nog niet zo aangetast

door het toerisme. Het centrum daar maahte
een wat verloederde indruh, maar ze ziin nu
hard bezig het op te hnappen. Mechelen heeFt
meer historische panden dan Brugge
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lh exposeerde ooh in Lehe en l(ortemarh,
vlahbii Dihsmuide. ln het gebied waar tijdens
de Eerste Wereldoorlog zwaar gevochten is.
Dat maahte veel indruh op me. Te weten dat
er zoveel mensen ziin gesneuveld en dat ze er
nog steeds granaten uit de grond halen.
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Er staat daar geen huis meer van vòòr l92O

lh exposeerde in oude vlas- en aardappelschuren en verwerh de indruhhen die ih er
opdeed in hetgeen ih maah.
Het is ooh de associatie met het aanbrengen
en weer weghalen van verschillende lagen
Verloren gewaande beelden
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Het gaat me ooh om de stilte en tiidloosheid.
De melancholie dat er zoveel verdwenen is."
ln de Westhoeh is veel belangstelling voor
hunst. l(unstenaars zoals Vermeersch en
Permehe horen in het Vlaamse land thuis
en worden er in ere gehouden. Hans

heeft zich ooh verdiept in de Vlaamse
geschiedenis en ontdehte hoe gevoelig
het onderwerp van het nationalisme
daar nog is. ln de Eerste Wereldoorlog
waren de Vlaamse jongens de soldaten,
het hanonnenvoer, en de Walen de
officieren, die rustig ver achter het

lront zaten.

Titels
We vinden de titels van zijn werhen op

Cesloten reg¡ster

labels die hij aan een touwtie onderaan
zijn werh heelt bevestigd. Vroeger gaF hij
zijn werh alleen nummers, maar hij vindt
het boeiender om ze titels mee te geven,
niet als verhlaring maar als onderdeel
vân het werh

zell

Er was één werþ., Ontnomen land, dal
gehocht werd door een van oorsprong

l(oreaanse vrouw die in Nederland

woont Het deed haar denhen aan
haar eigen situatie
Veel van zi¡n titels verwijzen naar iets in
de geschiedenis. Zo hwam Verzonhen in

perhament als associatie met een
uitspraah van iemand die zijn werÞ
vergeleeh met een palimpsest. Dat is een
hergebruiht stuh perhament waarop de
oorspronhelijhe tehst was weggeschrapt
en toch net leesbaar bleel
Boom van onschuld verwijst naar de

bomen die in het HoFvan Eden stonden
Tegelijh doet het werh soms ooh denhen
aan luchtFoto's waafop nog contouren
zichtbaar zijn van sinds lang verdwenen
wegen en gebouwen.

ln perhament bezonheô

"l(unst heeFt altijd iets religieus
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lh ben geboeid door het vroege
christendom en wil weten waar
godsdienstige gebruihen vandaan
homen Het is de diepere betehenis
die me boeit zoals bijvoorbeeld
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bij iconen. l(unst is voor mij een
terugzoehen in het verleden; we
zijn iets hwijtgeraaht."
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Mee¡ werh van Hans van Duyn is te zien op z¡¡n webs¡te:

http://www vanduynhunst nl

Verder is het permanent te zien b¡j
Berlram lnter¡eur Architectuur,
Zeestraêt 54 22Ol
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Noordw¡jh
Hans van Duiin voor Gebrande aarde, foto Lizan van Diih
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