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Lange, kale gangen. Gesloten 

deuren en dichtgeplakte 

ramen. Wat resthout, een stuk 

roestig ijzer in een hoek. Een 

aan één plakbandje hangende 

affiche. Het is een beetje 

geheimzinnig. Je hoort je stap 

weergalmen tussen het tegel-

werk, maar verder is het stil. 

Soms in de verte wat gehamer. 

Of ergens anders vandaan een 

doffe stem.

Toch gaan achter die dichte  

deuren en ramen hele werel-

den schuil. Kleine universums 

waar je niet zomaar eventjes 

binnenstormt. Want er wordt 

daarbinnen gewerkt. Er wordt 

daarbinnen gedacht, ge-

knoeid, gefaald, geprobeerd.

Kunst is nog altijd een beetje  

heilig. Klop je bij een van die 

deuren aan, dan doe je dat 

wat beschroomd. En als je 

mag binnenkomen is er toch 

die kleine aarzeling, voordat 

je over de drempel stapt –





Buiten, voor het raam, een 

paar bomen. Binnen, in een 

hoekje, een bosje takken. 

En dan groeit er nog een tuin-

vaas of wat in dit atelier. 

Niet van dat strakke. 

Organische vormen.  

Eerst van papier. 

Want zink,  

dat is zo definitief. 

Maar dan komen onherroe-

pelijk de vuile handen. Het 

zink. Het soldeer. De schuur-

middelen. Een grote donkere 

afzuigkap waakt.







De wereld: een vindplaats.

De bagage groeit aan. Een 

paar korte woorden, een klein 

schetsje, meer niet. Voor de 

rest moet de herinnering haar 

ongrijpbare werk doen.

En dan, thuis: de verwerking. 

Grote tekeningen en kleurrijke 

schilderijtjes. De etspers. Het 

spel met zwart, wit en alle 

mogelijke schakeringen van 

het grijs. Zelfs om het onge-

looflijke blauw van de Andes 

in uit te drukken.

Dit dagboek groeit in het 

tempo van het leven.

En toen, de treden van de aarde omhoog, ben ik dwars door

scheurende jungle, ongebreidelde woudgroei,

gegaan tot jou, Macchu Picchu.

Pablo Neruda





Onder een plafond van eier- 

dozen: een wereld van hout. 

Dunne fineerplaten en dikke  

planken wachten op verwer- 

king. Tot kastjes, tafels, bad- 

kamers, keukens.  

Zwaarwichtige toekomst.

Maar tussen de strenge maat- 

voering door duikt ook iets  

lichtvoetigers op. Op de wer- 

kbank bijvoorbeeld lijkt een  

vreemdsoortig houten insect te  

leren lopen. Het lampsnoer  

sleept er ietwat onbeholpen  

achteraan.





Langs de ene wand een rij  

colbertjes, met daarboven  

een rij hoeden. Langs de  

andere een collectie koffers  

en koffertjes. 

Ergens op de grond slingert 

een geelzwarte narrenmuts.

Hier is niets toevallig. Hier 

worden emoties gefabriekt.  

Als koopwaar. Als rozen.

‘Kijk, en dan komt hier een 

stad te staan, een kantoor, 

appartementen. En dan speel  

ik een jongen zonder geld, 

zonder vader, zonder moe-

der, zonder huis, zonder 

niks. Heel zielig allemaal. 

Voor hem staat een emmer 

met rozen. De jongen schikt 

de rozen, het is zes uur  

’s morgens en het wordt 

langzaam licht. En dan begint 

hij een heel verhaal tegen 

zijn broer. Jajaja, broertje, dat 

had je niet gedacht hè? Daar 

sta ik dan! Vandaag met één 

emmertje rozen, morgen met 

twee emmertjes, en overmor-

gen met drie. Want wie wil er 

nou geen roos, in de stad?’



Toon mij de koe, en ik zeg u wie de schilder is.





[11/11/1997 - 13/11/1997]

I still do not think I can cope 

with anything. I am thinking 

about Sarah, this place is full 

of mice. Can’t sleep. What is 

it with this bike thing. I make 

everything out to be so fucking 

complicated. This coffee is so 

shit, I must buy more expen-

sive coffee. It was nice te see 

Deborah again. I think I need 

some lager beer. Things don’t 

really change.

[14/11/1997 - 16/11/1997]

I need a pure white wall. [...][g a s t-a t e l i e r  – m a t e u s z f a h r e n h o l z]







En dan is het dobberen en 

afwachten. Want misschien, heel 

misschien schopt de nieuwkomer 

het tot de eeuwigheid. Het brons.

In het ene bassin dobberen de nieuwkomers, in het andere de  

blijvertjes. Gezicht naar boven; gezicht naar beneden. Wachten.

Het zijn de mensen die de beeldhouwer is tegengekomen. Zo noemt 

hij het. Ik loop op straat en probeer iemand tegen te komen.

Dat gaat razendsnel in z’n werk. Hij pakt een klomp was en begint 

onmiddelijk met kneden. Stilhouden kan niet, want dan loopt de was 

langs z’n arm naar beneden. Die rinkelende telefoon moet maar even 

wachten.

Op één zo’n wandeling komt hij meerdere mensen tegen. Er verschijnt 

een gezicht in de was dat er binnen een paar seconden weer in terug-

zinkt. Om plaats te maken voor een ander. En weer een ander. Totdat 

hij iemand ziet die hij altijd al had willen ontmoeten.

En die mag voorlopig blijven. De warme was gaat het koude water in. 

Freeze.





Wat zoekt deze vrouw? Soms 

komt ze ergens binnen, en dan 

hoort ze een opera. Dat zoekt 

ze. Dat wil ze maken. Dat je 

ergens binnenkomt en wordt 

betoverd. Alsof er muziek in de 

ruimte hangt.



Een verschoten gordijn. Een ver-

weerde muur. Soms hoeft een  

schilder alleen maar uit z’n raam  

te kijken om inspiratie op te 

doen. Een schildersoog heeft 

namelijk zo z’n eigen kijk op de 

dingen. Zo’n muur bijvoorbeeld, 

die is niet afgebladderd, welnee. 

Daarop ‘groeien de verflagen 

over elkaar heen’.

En zo groeien ook op z’n werk-

tafel - een reuzenpalet - de  

verflagen over elkaar heen.  

En op z’n schilderijen. Geen  

felle kleuren, maar verschoten  

en verweerde tinten. Totdat er 

een landschap is.

Ze hangen spaarzaam aan de 

wanden van het atelier, die land-

schappen. Maar wel levensgroot. 

Kan je er zo binnenstappen.





Fijn stof dwarrelt door de lucht. Onzichtbaar stof. Oeroud stof.

Aan de muur een stenen plaatje met de Finse woorden:

     Een sterke geest brengt een man zelfs door grijze steen.

Letters. Letters in steen. Maar dan wel met de hand gehouwen.  

Het spel van de kleine variaties. De ene R een iets langer haaltje dan 

de andere. Een O die de beschutting van een L zoekt. Dat kunnen 

machines niet.

     Een sterke geest brengt een man zelfs door grijze steen.

Traditie. Met een goed ontworpen letter is iemand al gauw een leven 

lang bezig geweest. Daar heb je ontzag voor. Je buigt je over oeroude 

steen. En schrijft eeuwenoude letters.

     Een sterke geest brengt een man zelfs door grijze steen.







Een koploze paspop draagt een 

Marie-Antoinette. Het frontje is 

van bakpapier; de baleinen van 

elektriciteitskabel. Op het weef-

getouw glinstert een theedoek-

ruitje van cadeaulint en tape. 

Een paar klassieke pumps staan,  

voorzien van een paar namaak-

worteltjes, eigenwijs onder een 

kledingrek.

Hier worden de gekste momen-

ten uit de kostuumgeschiedenis 

nog ’ns dunnetjes overgedaan, 

met de meest laag-bij-de-grondse 

middelen die er te vinden zijn. 

Vuilniszaksluitertjes, duizenddin-

gendoekjes. Lichtvoetige ironie.



Misschien wel het gekste atelier van allemaal: een ‘vergeten’ 

stuk gang ergens bovenin het gebouw. ’t Is bijna alsof het oude, 

vermoeide houtwerk hier een verjongingskuur heeft ondergaan. 

Van puur plezier is gaan ontspruiten. Wilgentenen, bamboe. 

Eigenwijs spul, in ritmische patronen gedwongen.

De maakster zelf noemt ’t pure archeologie. Een zoektocht naar 

oeroude wetten. Zeggen wat niet met woorden kan. In het klein, 

hier op dit vergeten stuk gang, maar uiteindelijk het liefst in 

het groot. Buiten, in de natuur. In een bergmeer of in een oude 

kloostertuin. En het dan daar achterlaten.







Z’n schilderijen zullen zelf ook 

wel eens verbaasd staan. Denk je 

een klassiek liggend naakt voor 

te stellen, komt er zomaar ineens 

een krokodil binnengevlogen...! 

Of een stierengevecht, en er 

komt een engel bij! 

Daar moet je als simpel schilderij 

maar niet teveel over nadenken. 

Doet hun maker zelf ook niet. 

Dat ‘vreugdeloze geouwehoer 

over kunst’ laat ie blijmoedig aan 

anderen over.

s ch a d u w o p d e m u u r -  1996



‘Mag je liegen? Ja hè. Je moet 

juist liegen. Anders wordt het 

saai. Doe maar alsof je voor een 

zaal vol met mensen staat. Die 

moeten er natuurlijk wel wat 

aan beleven. Kijk, ik kan het 

wel voordoen - ik kan heel goed 

toneelspelen hoor - maar daar 

leren jullie het niet van. Mag ik 

jullie een tip geven? Overdrijf. 

Gewoon een beetje lef hebben, 

wat kan ’t je schelen. Als je het 

gevoel maar over weet te bren-

gen,  

dan kan je in theaters optreden. 

En dan gaan de mensen voor je 

betalen.’

[ j e u g d t h e a t e r s c h o o l ]







‘Dat fysieke, ambachtelijke. Dat 

gekras in ijzer en geknoei met 

chemisch spul. En altijd weer  

de verrassing. Want het pakt 

nooit helemaal uit zoals je had 

verwacht.’

[ g r a f i s c h e  w e r k p l a a t s ]



[g a l e r i e ]



What is this life if, full of care,

We have no time to stand and stare.

No time to turn at Beauty’s glance,

And watch her feet, how they can dance.

W.H. Davies, uit: Leisure
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