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Als kunstacademiestudente was Helen Redman (1940) tevergeefs op zoek naar
een vrouwelijk voorbeeld, ‘iemand die schildert vanuit haar eigen lichaam en
ervaring’. Uiteindelijk werd ze zélf die kunstenares: in haar feministische oeuvre
staan zwangerschap, moederschap, menopauze en ouderdom centraal.
TEKST: MYRTHE MEESTER

‘In Utero, 1964’, staat er bovenaan de webpagina van kunstenares Helen Redman, waarop ik toevallig ben beland tijdens een
middagje doorklikken via Google Images. Ik scrol nieuwsgierig
naar beneden en word aangestaard door maar liefst vijftien
intense, felgekleurde portretten van zwangere vrouwen – sommigen oncomfortabel en schuchter, schijnbaar opgesloten achter de tralies van hun dikke buik; anderen stoer en strijdbaar,
klaar voor de bevalling die duidelijk ophanden is. Redman laat
me dwars door hun buikwand heen kijken, alsof die van glas is.
In de meeste oliepasteltekeningen ligt de baby opgekruld en met
zijn hoofdje naar beneden te soezen in de warme baarmoeder.
Fleurige bloemen rondom de moederfiguur roepen associaties
op met nieuw leven en vruchtbaarheid. Maar zorgeloos en blij
kun je de werken niet noemen: je voelt de vreemdheid van het
geleidelijk steeds verder opgeblazen vrouwenlijf en de onderhuidse angst voor het naderende geweld van de geboorte.
In al hun dubbelzinnigheid en intensiteit doen de werken me
denken aan de revolutionaire zwangerschapsschilderijen van
Alice Neel, evenals Redman een Amerikaanse kunstenares. Was
Neel niet de allereerste die zwangerschap op zo’n rauwe en eerlijke manier verbeeldde, ontdaan van de kitscherige romantiek
die in traditionele kunst altijd op het moederschap werd geprojecteerd? Ik zoek het op, en kom tot de ontdekking dat Neel haar
reeks portretten van zwangere vrouwen in 1964 is begonnen,
toevallig hetzelfde jaar als de oliepastels van Helen Redman.
Waarom heb ik eigenlijk nog nooit van Redman gehoord? Wie is
deze kunstenares, die niet alleen zwangerschap, maar ook moederschap, menopauze en ouderdom in een fantasierijke, sensuele en doorleefde eigen stijl verbeeldt?

RENAISSANCE
Redman reageert enthousiast als ik contact met haar opneem.
De kunstenares, die onlangs 81 jaar is geworden en op een
schiereiland in Zuid-Californië woont, vertelt dat haar werk in
2020 plotseling werd ‘ontdekt en gewaardeerd door meer jonge
curators en schrijvers dan ik ooit eerder in mijn leven heb meegemaakt’. Sindsdien is er een Parijse onderzoekster op haar oeuvre
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aan het promoveren, is ze in een openhartige e-mailcorrespondentie met een Frans-Indiase feministische activiste verwikkeld
en heeft het prestigieuze Boston Museum of Fine Arts enkele van
haar zwangerschapsportretten aangekocht. ‘Er is een soort
renaissance voor vrouwelijke kunstenaars gaande’, meent Redman, die het grootste deel van haar leven juist weinig erkenning
in de kunstwereld kreeg met haar artistieke, hoogstpersoonlijke
verbeeldingen van vrouwelijke ervaringen.
Redman stemt in met een interview, en een maand later zitten
we via een live videoverbinding als het ware bij elkaar in de huiskamer. Ze draait haar beeldscherm een beetje, zodat ik door het
raam een glimp opvang van het groene tuinhuisje dat ze als atelier gebruikt, idyllisch gelegen achter een knoestige, eeuwen-
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oude boom. We maken een flinke sprong in de tijd en Redman
begint te vertellen over haar periode als kunststudente aan de
Universiteit van Colorado in de jaren zestig, waar al haar docenten mannen waren. ‘Feminisme bestond toen nog niet. De boeken die me lieten kennismaken met de kunstgeschiedenis,
behandelden behalve Mary Cassatt geen enkele vrouw. Cassatt
heeft weliswaar prachtige, tedere schilderijen gemaakt van moeders met kinderen, maar die pasten feilloos in de traditie van
geïdealiseerde Madonna’s. Ik vroeg me af: waar vind ik een kunstenares die spreekt vanuit haar eigen lichaam, vanuit haar eigen
ervaring?’

OVERLEVINGSDRIFT
Hoewel het abstract expressionisme in de jaren zestig en zeventig dominant was in Amerika, dompelde Redman zich onder in
‘life drawing’: tekenen naar het leven. ‘Ik heb duizenden uren
tekenend doorgebracht.’ Ondertussen was ze niet alleen beginnende kunstenares, maar ook kersverse moeder: in 1962 beviel
ze van haar dochter Paula, van wie ze een serie intieme tekeningen maakte, en anderhalf jaar later was ze zwanger van dochter
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Nicole. Maar toen ging het mis: in de vijfde maand van haar
zwangerschap van Nicole overleed Paula. Het verdriet was
ondraaglijk, maar de arts zei tegen Redman dat ze niet mocht
huilen of uiting geven aan haar rouw; dat zou de baby in haar
buik kunnen schaden. In die verwarrende, emotionele periode,
waarin dood en nieuw leven allebei even sterk aanwezig waren,
stortte Redman zich volledig op haar kunst. Iedere dag van haar
negende zwangerschapsmaand ging ze voor de spiegel zitten,
koos een paar intense kleuren en tekende met oliepastel een
expressief, levensgroot portret van zichzelf. Het resulteerde in 22
werken, waaronder de vijftien portretten die ik meer dan een
halve eeuw later toevallig via internet tegenkwam. ‘Ze zijn voortgekomen uit overlevingsdrift’, aldus Redman.

WEDERGEBOORTE
Ik vind het een fascinerende gedachte dat biologisch en artistiek
creëren in deze tragische periode van Redmans leven hand in
hand gingen. Volgens de kunstenares is het baren van een kind
een krachtige metafoor voor allerlei vormen van creativiteit en
transformatie in ons leven. Ze wijst op Cosmic Dance uit 1994, de
periode waarin ze de menopauze doormaakte en het gevoel had
een nieuwe versie van zichzelf te baren. Het proces van sterfelijk-

heidsbesef en afscheid dat voorafging aan deze wedergeboorte,
legde ze vast in Singing the Bones uit 1993, waar een gerimpelde
vrouw met een ingekeerde blik haar broze, skeletachtige lichaam
omarmt.
Nog altijd zijn dood en geboorte in Redmans beleving innig met
elkaar verstrengeld. Dat zie je terug in The Other Side of Birth,
een langwerpig schilderij dat omhuld is door gerimpelde stof in
de vorm van een vagina of traan. We zien een vrouw die zojuist
is bevallen; ze ligt met haar blote buik en benen in de lucht. Twee
blauwe, beaderde handen houden haar baby vast, waarvan het
onderlichaam op lugubere wijze in een skelet is veranderd. De
roze navelstreng, teken van groei en leven, is rondom zijn knokige beenbot gewikkeld; de moederborsten spuiten ondertussen
melk de lucht in als een fonteintje. ‘Ik heb er een ander perspectief op het leven aan overgehouden’, zegt Redman over haar
periode van gelijktijdige zwangerschap en rouw. ‘Altijd zie ik het
samengaan van vreugde en verdriet.’ Het is die dubbelzinnigheid
die Redmans oeuvre zo indringend maakt en ons kan helpen om
de beeldschone, maar ook wrange realiteit van het leven onder
ogen te komen.
www.birthingthecrone.com
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