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Job Koelewijn
Collage / Storyboard
Bouillonblokjes verpakt in poëzie ('Passage', 1996); een grafsteen van babypoeder ter ere van dichter Hendrik
Marsman ('Marsman..., tot ziens', 1995); een meetlint met het laatste gedicht van Samuel Beckett (‘Poetry
Lock', 2000); een boekenkast in de vorm van het oneindigheidsteken ('Zonder
('Z
titel',', 2006); Spinoza's Ethica
bedekt met hypnotiserende mandala's ('Nursery Piece', 2009). In de afgelopen decennia zijn poëzie en
literatuur de terugkerende en drijvende kracht geweest voor de artistieke praktijk van Job Koelewijn. Een
praktijk die, hoewel divers qua media, materialen en referenties, door Koelewijn wordt samengebracht
samen
in een
nieuwe synthese, waarin kunst een daad van regeneratie en zuivering wordt; waarin kunst de mogelijkheid
mogelijkhei
biedt de werkelijkheid te intensiveren.
Job Koelewijn’s vijfde solo tentoonstelling in Galerie Fons Welters draagt de titel 'Collage / Storyboard' en
brengt twee werken samen. Sinds 1 februari 2006,
2006 registreert Koelewijn dagelijks zijn eigen stem, terwijl hij
hardop voorleest uit een breed scala aan boeken – van Peter Sloterdijk's 'Kritiek van de Cynische
C
Rede’, het
‘Songbook van David Bowie' tot de 'I' Tjing – Het Boek der Veranderingen'. Hij leest elk boek van kaft tot kaft,
ka in
een dagelijkse dosis van exact 45 minuten – één kant van een cassettebandje.
ssettebandje. Met de titel 'Relief 1' en 'Relief 2'
biedt de kunstenaar een subtiel woordspel. Aan de ene kant verwijst het reliëf naar
aar de wijze waarop deze
boeken en cassettebandjes worden
den gepresenteerd:
gepresenteerd op een houten paneel, waar de hoogte van de
cassettebandjes verwijst naar het volume van het boek er onder. Elk bandje is als het ware doordrenkt met de
stem van de kunstenaar,, zoals hij eens de bouillonblokjes in poëzie verpakte. Voor Koelewijn
Koelewijn is dit dagelijks
terugkerende gebaar als een pragmatisch ritueel, waarin de taal een mentale training wordt: het activeert en
verzorgt de geest. In dat opzicht verwijst de titel ook naar die andere betekenis van het Engelse woord namelijk
‘troost’.. Toch is het voor de kunstenaar niet alleen een ritueel: ‘Het gaat erover je zelf een doel te stellen. Een
mechanische handeling hoeft niet noodzakelijkerwijs tot afstomping te leiden’.
Deze kwaliteit van de mechanische herhaling keert terug in het werk 'Collage / Storyboard'. Hierin brengt
Koelewijn eveneens, maar op geheel andere wijze, het brede scala aan referenties bijelkaar. Filosofie, poëzie,
religieuze spiritualiteit, de volkscultuur
uur van Spakenburgse klederdracht,, historische reinigingsmethoden,
reiniging
zelfs
Dickie Dik, vormen tezamen de verschillende lagen van een monumentale cirkel. Elke laag wordt doorsneden in
alsmaar groter wordende cirkels, zoals de jaarringen van een boom. Het beeld wordt doorwerkt en een nieuwe
laag wordt toegevoegd. De cirkel
irkel kan worden gezien als een metafoor voor een perfecte harmonie en
evenwicht. Elke aparte laag, elke gesneden cirkel, komt samen in een stop motion animatie, waarin hoge en
lage cultuur, fictie en realiteit versmelten.
versmelten De animatie biedt een tegenwicht aan de tactiliteit en
lichamelijkheid van de cirkel zelf. Een nieuw mechanisme van illusie ontstaat, woorden en beelden worden
onthuld, alsof de cirkels langzaam ademen met een vermogen groter dan zichzelf. Wellicht kunnen we ook hier
verlichting vinden in de troost die woorden soms bieden.
[Laurie Cluitmans]

Deze tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door de OBA, Openbare Bibliotheek Amsterdam

