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Het gaat goed met Jan Reinder Adema. Er is
momenteel een museale tentoonstelling ge-
wijd aan zijn kenmerkende werken in ribkar-
ton en in zijn galerie heeft hij een spannende
expositie samengesteld met recente foto’s
van Marte Röling (1939).

Susan van den Berg

H et was een langgekoes-
terde wens van Adema
om haar werk te tonen,

maar zijn bescheiden galerie stond
– voor zijn gevoel – niet in verhou-
ding tot Rölings roem. Lange tijd
bleef het bij dromen, maar de pro-
grammering in het jaar van LF2018
vroeg toch om iets bijzonders.
Zodoende benaderde Adema de
kunstenares, die meteen enthou-
siast reageerde. Het resultaat is de
kleine, maar rijke tentoonstelling
Droomwerken, waarin de verbeel-
ding centraal staat.

Het werk van Marte Röling is –
net als haar flamboyante persoon-
lijkheid – moeilijk samen te vatten.
Ze is al decennia actief in de meest
uiteenlopende disciplines. Heel
bekend zijn haar modetekeningen
voor Het Parool uit de jaren zestig
en de portretten van koningin
Beatrix en prins Claus uit de jaren
tachtig. Ze schildert autonoom,

maakt sculpturen en vervaardigt
monumentale werken in opdracht.
In 2010 was er nog een grote ten-
toonstelling met schilderijen van
haar te zien in Museum de Funda-
tie in Zwolle. Het was een geschil-
derd eerbetoon aan haar grote
liefde Henk Jurriaans, die vijf jaar
eerder overleed.

In haar huidige werk speelt het
schilderen ook een belangrijke rol.
Zelfgemaakte foto’s van inspireren-
de plekken over de hele wereld
vormen de basis. Die sfeerbeelden
zijn groot afgedrukt en vervolgens
voorzien van gefantaseerde, vaak
niet-uitvoerbare sculpturen. Dat
zorgt voor een vervreemdend
effect. Een bergwand in China met
onherbergzame rotsen is bijvoor-
beeld het toneel van opvallende
‘prikbeelden’. Dit zijn speelse sculp-
turen vol kleur en beweging, die
aan metershoge ‘prikkers’ worden
gepresenteerd. Verderop zijn ze

ook te zien op een grote foto van
de Col du Donon in de Vogezen.
Wezensvreemde voorwerpen zijn
het, in een omgeving die je herkent
als natuurlijk.

Niet alle combinaties van deze
geschilderde droombeelden en
realistische foto’s zijn even ge-
slaagd. Zo vormt Huanshan bellen
een wat ongelukkige samenkomst
van 3D-foto en 2D-tekening. De
bellen willen maar niet ruimtelijk
worden, waardoor het geheel meer
lijkt op een schets voor een nog uit
te voeren beeld, dan op een zelf-
standig kunstwerk over een ge-
droomde situatie. Hoe het ook kan,
is te zien in de levendig dwarrelen-
de bellen van Lentebubbels. Daar
wordt de schildering (met geraffi-
neerde glimlichtjes) meteen een
onderdeel van de totale voorstel-
ling. De onderliggende foto betreft
een snapshot uit de tuin van Rö-
ling, bij haar voormalige graan-
boerderij in het Groningse Uithui-
zen. Er spreekt een enorme levens-
lust uit.

Eén van de hoogtepunten in
deze expositie wordt gevormd door
Sahara Sky beelden. Hier wordt een
oude, deels in het zand verzonken

stad voorzien van glimmende,
transparante halve koepels of bel-
len. Het oogt als een filmset van
een science fiction productie en
roept de meest waanzinnige asso-
ciaties op. Ook geslaagd is Rouw-
beeld Rhônegletsjer, waarin een
slagschaduw op een rotspartij
dusdanig is bewerkt dat er een
abstract patroon ontstaat. Je zou
wensen dat zoiets ook daadwerke-
lijk uitgevoerd zou worden. Een
bijna utopisch beeld op een ontoe-
gankelijke plek. Maar Elsschot
schreef het al: ‘tussen droom en
daad staan wetten in de weg en
praktische bezwaren’. Voorlopig
moeten we het dus doen met de
Droomwerken van Röling en dat is
zeker geen straf. Alleen jammer
van die hinderlijke reflectie op het
glas van het inlijsten. Op een zo-
merse dag zie je meer van jezelf
dan van het werk.

Galeriehouder Jan Reinder Ade-
ma toont in zijn galerie ook eigen
werk. Tevens is er een solotentoon-
stelling van hem te zien in Muse-
um Dr8888. Deze expositie is ont-
staan in nauwe samenwerking met
Adema’s leermeester Sjoerd de
Vries.
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