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Job Koelewijn
“Higher Contradictions”
Be More Particular - Be More Universal; Be More Masculine - Be More Feminine; Be More
Objective - Be More Subjective; Be More Specific - Be More General.
In Job Koelewijns zesde solotentoonstelling in Galerie Fons Welters staan de muren vol
tegenstellingen. Aanleiding voor een nieuwe serie monumentale muurtekeningen waren de
woorden “Be More Specific”, herinnerend aan een gelijknamige werk uit 2006 waarvoor
Koelewijn deze tekst, met een grote houten stempel en in groene inhalatiezalf, op de muur had
afgedrukt. Met de vraag wat haar antithese zou zijn keerde hij naar de stelling terug, om tot een
overzicht te komen waarin tegenstellingen tezamen completer voelen. In een speciale kaart ter
aankondiging vormen deze aansporingen nu een mal voor de tentoonstelling.
Tekst in de brede zin van het woord heeft altijd een belangrijke plek ingenomen binnen
Koelewijns werk. Vanuit zijn “Ongoing reading project” dook de literatuur de laatste jaren
voornamelijk op in grote tekeningen in de vorm van aforismen, korte stellingen (“style is selfplagiarism”; “vision is the art of seeing things invisible”) die bij nader inzien lastiger te vatten zijn
dan ze op het eerste gezicht doen voorkomen. Ditmaal vertrekt Koelewijn letterlijk vanuit
tweeledigheid, wat op de galeriewanden wordt voortgezet met citaten als “opposition is true
friendship” en “nothing fails like success”. “Het idee van polariteit zit in heel veel van mijn
werken, en hoe langer je erover nadenkt, hoe wezenlijker en alles doordrenkend dit begrip is:
dag/nacht, hoog/laag, warm/koud; begrippen die elkaar in evenwicht houden.” Ook de
tegenstellingen in “Higher Contradictions” worden niet tegen elkaar uitgespeeld, maar vormen
een balans waaruit nieuw inzicht kan ontstaan.
In grafiet en verschillende kleuren pen staan de aforismen groots op de muur getekend, elkaar
overlappend en telkens een klein stukje verplaatsend, als het verlopen van de tijd. Op die manier
ontstaan visuele cirkels waarom het in Koelewijns werk vaak draait; als een mantra, een
mandala, herhaalt het werk zichzelf en prent zich in. Doordat ook de oorspronkelijke,
mintgroene sjablonen bij de tekeningen getoond worden, benadrukt Koelewijn bovendien hun
status als afdruk. Waar de mallen verwijzen naar reproduceerbaarheid, wijzen ze tevens op
potentie; eindeloos zou een nieuw, een ander werk kunnen ontstaan.
Zoals de gebiedende wijs van ‘be more..’, spreken ook de muurtekeningen de toeschouwer aan.
Helder en ongrijpbaar, in concrete maar ook duizelingwekkende vormen. Wat zeggen ze ons
precies? Zijn we het er mee eens? Kunnen schijnbare uitersten verenigd worden? Koelewijn zegt
zelf: “Een van de aantrekkelijke aspecten van polariteit is dat ze zowel aan de verheven, als de
grillige aspecten van de geest appelleert. Mondriaan zegt er het volgende over: ‘[..] Nothing in
the world can be conceived in or by itself; everything is judged by comparison with its opposite.
Only in our time with its maturing and growing equilibrium between the inward and the outward,
the spiritual and the natural, has the artist come consciously to recognize this ancient truth [..]’.”
[RJS]

