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Intieme ontmoetingen

Een goede galerie is een
ontmoetingsplek. Niet
alleen voor interessante
types uit de kunstwereld
of rijke mensen die op
zoek zijn naar een parel
voor boven de bank.
Nee, ook voor de
gewone, arme kunstliefhebber is het een plek om oog in
oog te staan met prachtige hedendaagse werken voordat
ze zo beroemd zijn dat ze in musea hangen, omringd
door suppoosten, tekstbordjes en bewakingscamera’s.

Laatst was ik bij een galerie in Amsterdam om werken van
Michael Raedecker te bekijken, half geschilderd, half
geborduurd. Toen ik een paar nieuwsgierige vragen
stelde, pakte een medewerker onmiddellijk het ene na het
andere doek met handschoentjes van de muur en toonde
me de afwerking van het borduurwerk aan de achterzijde.
Niet langer waren de werken, zoals meestal in musea, heilige relikwieën aan de wand. Nee, ik proefde een vleugje
van het maakproces en raakte er extra van doordrongen
dat schilderijen gewoon materiële objecten zijn: rechthoekige lappen stof, gespannen rond een houten frame, die
de kunstenaar langdurig in handen heeft gehad om ze uit
te laten groeien tot iets wat – niet langer van zijn handen
afhankelijk – op zichzelf kan bestaan. Kunstwerken zijn
intieme broedsels.

Ik vroeg de galeriemedewerker wie dit portretje had
gemaakt. Louise Giovanelli, luidde het antwoord, een
Britse kunstenares die momenteel in Duitsland werkt.
Vaag herinnerde ik me dat een andere kunstenares, Vivian
Greven, onlangs in een interview over Giovanelli gesproken had: de twee waren met elkaar bevriend geraakt via
Instagram, waar het hen opviel dat ze een soortgelijke
kleurtechniek hanteerden, laag over laag, waarbij ze de
onderste lagen vaak door de bovenste heen lieten schemeren. Ik keek nog eens goed, en zag dat precies dát het
oorbelschilderijtje van Giovanelli zo bijzonder maakte: die
gloeiende kleuren, zoals het blauwwitte halo-randje langs
de hals, dat matchte met het mysterieuze oorbelschijnsel.

‘We hebben nog een ander schilderijtje van Giovanelli
liggen’, merkte de galeriemedewerker op, en voor ik het
wist stond hij een klein pakketje ter grootte van een boek
met een mesje uit te pakken. En warempel: het schilderijtje dat tevoorschijn kwam was op de omslag van een
boek geschilderd, een oude biografie van Paul Cézanne.
Op die omslag prijkte nu een donkere haardos met een
veelkleurige glans – ‘het is een zelfportret van achteren’,
aldus de galerist. Een visuele biografie van de kunstenares
dus, geschilderd op het geschreven levensverhaal van een
grote meester uit de kunstgeschiedenis. Laag over laag.

Onderweg naar de eerste etage van de galerie werd mijn
blik getroffen door een portretje bovenaan de trap. Het
toonde de onderste helft van een mannengezicht, van zijn
neus tot aan zijn hals. In zijn oor glinsterde een opzichtige
blingbling-oorbel, die een blauwwit schijnsel wierp in de
vorm van een christelijk kruis. Kitsch en spiritualiteit vermengden zich, zoals de geportretteerde niet ondubbelzinnig mannelijk was, maar – vanwege de kleine kin en
gladde huid – tevens iets vrouwelijks had. Was dit doekje
soms een excentrieke, eigentijdse variant op het beroemdste oorbelschilderij uit de geschiedenis, Vermeers Meisje
met de parel?
Louise Giovanelli, Untitled, 2020, olieverf op doek, 25,8 x 19,4 x 4,4 cm.
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