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schilderijen 

De Kunstruimte 09 organiseert dit seizoen een aantal exposities onder de
werktitel ‘Ideal Matters’. Een reeks waarin idealistische of materialistische
opvattingen in de voorstellingloze kunst  door verschillende beeldende kunste-
naars in de kunstruimte wordt verbeeld.

In het geval van Martin Scholte en Rene Eicke, die hun werk nu in de
Kunstruimte exposeren, zou men de titel ‘Ideal Matters’ ook kunnen betrekken
op hun beider zoektocht naar het ideale materiaal voor hun werk. Die lijken
ze (vooralsnog of voorlopig?) gevonden te hebben. Eicke werkt met witte lak-
verf; Scholte met zwarte acrylverf gemengd met zand en medium.  
Het zwart en wit is ook meteen het meest in het oog springende verschil in
beider werk. En verder is daar de werking van licht op het werk, een belang-
rijk onderdeel ervan, die verschillend is. Witte lakverf reflecteert door de kleur
en de aard van het materiaal het licht, terwijl de zwarte matte materie deze
juist lijkt te absorberen. Afhankelijk van de lichtval spiegelt het witte werk
soms meer en soms minder; door de structuur zijn patronen in het zwarte
werk soms grijs en op andere momenten weer zwart.

Dit laatste zegt tevens iets over de overeenkomsten tussen
beide kunstenaars. De optische werking van een werk in
een ruimte is een essentieel onderdeel van het werk. Beide
gaan verder bij het maken van een werk uit van uitgeteken-
de patronen of grids en aan de concretisering van een
werk komt geen kwast te pas. Beide zijn m.a.w. geen
Terpen Tijnen met een van emotie geladen penseelstreek,
hun werkwijze is  eerder  te vergelijken met de wijze waar-
op een banketbakker een slagroomtaart maakt, incluis het
gebruik van spuitzakken.  

Ter illustratie van werk en werkwijze van Eicke wijzen we
op een 15-delig werk in de kunstruimte. Alle 15 werken zijn
gebaseerd op dezelfde tekening. De tekening wordt telkens
in witte lakverf gereproduceerd, en na droging, op linnen
geplakt. Het handwerk en het materiaal zorgen ervoor dat
wat 15 identieke werken lijken toch telkens andere zijn,
d.w.z. onderlinge verschillen in dikte, verdichting e.d. heb-
ben.

Eicke heeft in andere exposities ook werken gemaakt waar-
bij  draadpatronen van witte lakverf niet op linnen werden
geplakt, maar, na droging, direct op de muur waren aange-
bracht. Dit versterkte het fragiele karakter ervan, overigens
ook in letterlijke zin, want een lang leven waren dergelijke
objecten niet gegund.  
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René Eicke
z.t  6 x ( 50 x 35  cm )
z.t.   lak op doek  2006

Kunstruimte 09
september 2006

        



Wat betreft Martin Scholte wijzen we
op twee werken die in de Kunstruimte
naast elkaar zijn opgehangen. Op
het eerste gezicht lijken dit  2 identie-
ke werken. Er wordt gebruik gemaakt
van hetzelfde patroon.  De patronen
ontstaan vanaf de zijkanten van het
werk. Door een minimale ingreep (het
patroon begint op het ene werk op
een iets ander punt dan op het ande-
re) worden minimale verschillen
gecreëerd die enige inspanning verei-
sen om ze te ontdekken.

Beide kunstenaars produceren werk, waarbij het persoonlijke handschrift,
het expressieve schildergebaar en de persoonlijke of verhalende anekdo-
tiek wordt uitgebannen. Het werk van beiden is gebaseerd op concepten,
die zeer vergelijkbaar zijn. Om deze redenen zijn ze in deze expositie
samengebracht. Martin Scholte nam eerder deel aan de expositie ‘Colour
Matters - Part One’; Rene Eicke nam eerder deel aan de expositie ‘Colour
Matters - Part Three’. 

Rene Eicke ( Essen - Dtsl., 1955)
woont en werkt in Utrecht.

Exposeerde zijn werk onder meer in Buro
Empty in Amsterdam en in RC de Ruimte in
IJmuiden.

Martin Scholte ( Groningen, 1955)
woont en werkt in Groningen.

Exposeerde zijn werk onder meer in
Galerie Sign in Groningen

Jacob van der Veen /Joke Vos

Martin Scholte - Rene Eicke
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Martin Scholte
z.t.  50 x 50 x 5 cm 2005
acryl op linnen
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