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TANJA KOELEMIJ @ GALERIE DIANA LEPELAAR
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De Boeien, Damplein Amsterdam

(http://www.facebook.com/boknet.nl)

Uitvinders van Haarlem

Oud versus nieuw, zoekende naar perfecte verhoudingen

Outside the box, Leiden
Tanja Koelemij (http://www.tanjakoelemij.nl/) maakt verhalende
landschappen en stadsgezichten over de plaatsen die ze goed kent.
Haar directe leefomgeving; IJmuiden en de Noord-Hollandse kust. Maar
ook de steden die ze vaak bezoekt: Haarlem en Amsterdam. Ze
exposeert aankomend weekend, 14 en 15 december, in Galerie Diana
Lepelaar (http://www.galeriedianalepelaar.nl/) in Leiden met vooral veel
stedelijk werk.
“Ik ben nu dertien jaar broodschilder. Ik begon met realistisch werk. Ik
schilderde ontzettend veel, probeerde verschillende technieken uit.
Enkele jaren later hield ik puur realisme voor gezien. Het is niet zo
spannend, want er gebeurt verder niets”, zegt Tanja Koelemij. 11-12-13
In de expressieve, figuratieve schilderijen met schetsen van wiskundige
elementen (geometrie) die ze tegenwoordig maakt, wil Koelemij de kijker
een glimp mee geven van de achterliggende historie (en soms emotie)
van plaatsen, gebouwen, paleizen. “Neem het Paleis op de Dam. Een
verschrikkelijk mooi gebouw, maar ook met een verschrikkelijke
geschiedenis. Ik wil beide laten zien. Het Paleis op de Dam fungeerde
oorspronkelijk als stadhuis, waar ook mensen terechtgesteld werden (en
op de Dam werden ze opgehangen). De verhalen zijn niet meteen
duidelijk. Sommige kijkers zien er heel iets anders in en dat vind ik ook
prima”, aldus Koelemij.
Ze werkt met veel verschillende materialen op doek; mixed media,
acrylverf, stift, houtskool en collage (van schildersdoek), soms aangevuld
met lak voor spontane chemische verkleuringen. Speciaal voor Galerie
Diana Lepelaar heeft ze twee artboxes gemaakt waarin de stad Leiden
naar voren komt. 11-12-13
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