Verhaal 9 Van ontwerp naar schilderij ‘Het jaar 2020’.

Ontstaan van het idee
Niet vreemd dat de uitzonderlijke indrukken die we allen hebben van het coronatijdperk aanzetten om
hier iets mee te doen in schilderen. De onvoorspelbaarheid voor iedereen, inclusief jezelf; de
onduidelijkheid of het probleem over de hele wereld opgelost wordt en hoe lang het gaat duren maken
diepe indruk. We zijn beland in een soort van ‘Koude oorlog-situatie’ en dan ook nog eens overal.
Deze indrukken heb ik proberen vorm te geven in het doek ‘Het jaar 2020’.
Hoe kom je tot het tot het eindbeeld
In wilde een soort voertuig (ons bestaan ons leven) als rondgeslingerd en voortrazend in de ruimte en
als grotendeels een kapot object uitbeelden. In het witte vlak moet wat samenballing zijn van
rondingen, als verzet tegen dit alles.

Hoe komt werk tot stand
Eerst probeer ik de juiste vorm te vinden door schetsen te maken. Eigenlijk is het zoeken hoe de pijn
(2020) te vangen in een ‘Ding’. Ik heb hier geen moment de behoefte gehad om een realistisch
voorwerp tot uitgangspunt te nemen. Altijd als ik met mijn gekras een duidelijk beeld voor ogen zie,
heb ik al een fotografische voorstelling voor ogen, inclusief kleur wat het moet worden.
Wanneer uitvoeren
Dan is er de uitvoering. Het liefst zou ik een foto van mijn voorstelling die ik zie zo uit mijn hoofd
maken. Eerst de ondergrond klaar maken. Graag maak ik veel lagen (steeds weer wachten tot droog
is voor een volgend laag aan de beurt is). Wat niet meevalt is de tijd nemen voordat ik eindelijk het
hoofdonderwerp (Het ‘Ding’ of het voertuig) kan schilderen. Bij dit schilderij was de achtergrond eerst
alleen blauw. Dit bleek niet dramatisch genoeg. Vandaar dat ik op laatst de (haast) zwarte strepen en
rode vegen aangebracht heb. Het effect van voortgejaagd worden (in de tijd) is daarmee eveneens
versterkt.

Van: Freek Pardoel. Dit is één van mijn verhalen over hoe een schilderij ontstaat en uitgevoerd
wordt. Voor informatie over de uiteindelijke schilderijen zie www.freekpardoel.nl . In ‘Exto’ de site

van kunstenaars, galeries en exposities van Nederland vindt je mij op https://www.pardoelfreek.nl
Daar staan online exposities en werk in thema’s toegelicht.

