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Naakten van papier

DE FRIESE GALERIJ

Galeriehouder Jan Reinder
Adema toont bijna veertig
werken in zijn tentoonstel-
ling Naakte mens. Hij pre-
senteert in Damwâld een
reeks kunstenaars van di-
verse pluimage. En even uit-
eenlopend is de verbeelding
van het naakt in hun werk.

Dirk van Ginkel

H et naakt in de kunst is van alle
tijden. Een van de oudste voor-
beelden in de Europese kunstge-

schiedenis is de Venus van Willendorf. Het is
een klein en plomp beeldje van zandsteen,
niet meer dan 11,4 centimeter hoog en
23.000 jaar oud. Volledig opgetrokken uit
geprononceerde rondingen verbeeldt ze een
prehistorisch soort oermoeder. Ze heeft een
hoofd, maar dat bevat zo weinig details dat
alle aandacht uitgaat naar borsten, buik en
billen. Zij is een pure ode aan de vruchtbaar-
heid.

Dat is anders bij de oervrouw die Sjoerd de
Vries in 1989 tekende. Ook bij deze vrouwen-
figuur is alles zeer groot, zacht en rond. Maar
ze beweegt, ze komt als het ware op de kijker
af met zo’n typisch lachje op de lippen. Zo
van: ,,Kom jij maar eens even mee.”

Of ze je vervolgens wil kussen of opvreten,
moet in het midden blijven. Haar ogen zou-
den hier uitsluitsel over kunnen geven, maar
die heeft De Vries niet getekend. Zo staat zij
dus, net als de Venus van Willendorf, model.
Niet voor vruchtbaarheid in dit geval, maar
voor erotiek.

De expositie Naakte mens bij Galerie Jan
Reinder Adema in Damwâld toont vrijwel
alleen werken op papier. Toen hij zijn galerie
in 2004 begon heeft Adema de principiële
beslissing genomen zich daarop toe te leg-
gen. ,,Het leek me een goed idee om mensen
in staat te stellen voor relatief weinig geld
een kunstenaar van naam in huis te halen.
Dat kan heel goed met tekeningen en gra-
fiek.’’

Adema presenteert maar liefst zeventien
verschillende kunstenaars. Hun werk vari-
eert van uitbundig en expressief tot ingeto-
gen en verstild. Kunstenaars als De Vries en
Appel bevinden zich aan de ene kant van het
spectrum, Matthijs Röling en Sam Drukker
aan de andere kant. Van Röling zijn twee
werken in kleur te zien van mannen die zich,
in zichzelf verzonken, van de kijker hebben
afgekeerd. Sam Drukker toont subtiele teke-

ningen en litho’s in zwart-wit. Het is alsof hij
op de tast – zoekend, onderzoekend, probe-
rend – zijn modellen wil vangen in niet meer
dan een paar lijntjes. Anatomisch loopt
Drukker wel eens uit de pas, dan zit er een
voet op een onmogelijke plek bijvoorbeeld.
Maar dat maakt zo’n beeld juist weer heel
spannend. Het gaat hier om het oproepen
van sfeer en niet om ambachtelijke te-
kenvaardigheid.

Vergelijkbaar in zeggingskracht maar
veel expressiever in kleur en gebaar zijn de
tekeningen van Fons Hoiting. Hij schetste
een man op een moment van rust
tijdens een beklimming. De voeten
zijn alleen in potloodlijntjes weerge-
geven, maar het hoofd is behoorlijk
gedetailleerd en ingekleurd. Het is
alsof de schilder al klimmend in
zijn eigen tekening een steeds
duidelijker idee heeft gekregen
van wat hij wilde maken. Zulk
werk zie je niet zo vaak van
Hoiting.

Verrassend is ook een
etsje van Boele Bregman.
Het is een nieuwsjaars-

wens uit 1977 en waar-
schijnlijk gemaakt in een
niet al te beste periode van
deze geestelijk zo kwetsbare
kunstenaar. Het vogeltje,
een bekend positief motief
bij Bregman, zit gevan-
gen achter tralies. Op de
achtergrond doen een
wachttoren en een
traliehek denken aan
de traumatiserende
oorlog waarin Breg-
man als verzetsman
actief is geweest.

Alles duidt op
doem. Maar de
naakte vrouw op
de voorgrond

draagt een bosje bloemen, ook al zo’n ty-
pisch Bregman-kenmerk. Zorgt zij – de liefde
– voor het geluk in deze wrange, maar mooi
gemaakte nieuwsjaarwens?

Een bijzonder aspect van deze tentoonstel-
ling is dat Adema van verschillende kun-

stenaars ook werk toont dat normaal
gesproken ongezien zou zijn gebleven.
Hij heeft in mappen met studies mo-

gen kijken en kon daaruit een keuze
maken. Zo hangt er van Jentsje Popma,

toch vooral bekend om zijn felgekleur-
de landschappen, een ingetogen

tekening van een mannelijk
model in zwart krijt uit de
tijd dat hij docent boetseren

en beeldhouwen was aan
Academie Minerva in

Groningen.
De meeste naakten op

de expositie zijn in hun
eentje. Van interactie

met een ander is nauwe-
lijks sprake. Drukker tekende in een
paar lijntjes de omtrekken van een

vrijend stelletje en de vrouw
van De Vries doet een direct
appel op de kijker. Maar dat is

het dan wel. Een uitzondering
vormen de beeldhouwwerken:

een prachtige Adam en Eva van
Anne Woudwijk – uit steen gehakt

nog voor de fatale hap – en een dyna-
misch brons van Hans Jouta. Daar zie je een
mannenfiguur die in wanhoop het onderlijf
van een boven hem uit torende vrouw om-
vat. Hij wordt met een achteloos handgebaar
terzijde geschoven.

Naakte mens bevat vrijwel zonder uitzon-
dering kunst met veel zeggingskracht en
expressie. Sommige dingen zijn in 23.000
jaar gelukkig niet veranderd: naakt en kunst
gaan nog steeds goed samen.

Hans Jouta

Naakte mens, t/m 22 juni
Damwâld – Galerie Jan Reinder
Adema
Hoofdweg 43, vr/za 13.30-
17.00 en op afspraak
www.janreinderadema.nl

Bovenste rij vlnr: Sam Drukker,
Fons Hoiting, Sjoerd de Vries
Onderste rij vlnr: Matthijs Rö-
ling, Boele Bregman


