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DOORSANNEKE STIGTER

PRESENTATI
NIEUWWERK EN 
NIEUWEFILM

Henri Plaat 
maakt collages, 
gouaches, films, 
reizen, geluids
banden en gra
pen. Alles wat hij 
doet, doet hij met 
oog voor detail 
en esthetiek. 
pIntenskleuren 
en euitgebalan
ceerde vormen 
ontroeren hem. 
Tekens van verval 
en chaotische 
taferelen fascine
ren hem. Daarom 
reist hij veel naar 
landenwaar deze
gegevens nog 
onverbloemd het 
straatbeeld bep
Jen. Wat hem 
daar opvalt, 
neemt hij op. aIn
gedachten en op 
celluloid. Terug 
in Amsterdam 
maakt hij colla
ges. Van papier 
en film. 

Henri Plaat: 
in de 2nd War-Hats
(1986) Foto: Theo Jeuken H

et werk van Henri Plaat (1936 Amsterdam) is mooi 
en ontroerend. Het toont de esthetie k van het ver
val. Zijne films zijn een aaneenrijging van beelden van 
over de hele wereld die stuk voor stuk van ver

bazingwekkende schoonhe id zijn. De camera beweegt 
zelden . Achtereenvolgens zien we afbladdere nde verf, 
lichtblauw roestend metaal, een plens licht op een bin
nenplaatsje. 
Opstraat kijken kinderen onderzoekend in de lens van 
de camera. Het zijn eenvoudige scènes die door een af
gewogen uitsnede en een veelal ongebruikeli jk laag 
standpunt van de camera door Plaatuit hun omgeving 
zijn gelicht. Er wordt in deze films geen lineair verhaal 
verteld. Het zijn collages van bewegend beeld, waarin 
geen enkele elialoog voorkomt. Het gaat Plaatvooral om 
het weergeven vaneen bepaalde sfeer. Daarbij speelt ge
luid een belangrijke rol. geZobegeleidt oude tangomuziek 
een groot deel vanhet melancholische Spur of Tango, 
dat in 1 981 is bekroond met het Gouden Kalf. Eenle lijk 
beeld hoor: het is massiefbrons
Het geluid is !vooral bij dmeer absurde films van ePla
onmisbaar. atwant in decombinatie vanbeelden geluid 
ligt een hoop humor verscholen In de met de L..J. Jor
daanprijs bekroond film 2nd eWarHats. overeen hilari
sche hoedenshow tegen het decor van een gebom-
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bardeerde stad, wordt het naar beneden vallende stuc 
bijvoorbeeld begeleid door het geluid van een laag over
vliegend vliegtuig dat de ouderwetse Amerikaanse show
muziek overstemt. De rand van een hoed wordt getrof
fen. De show gaat echter gewoon door; glimlachend 
draait Paatin travestie, zijn hoofd. 
Dit soort absurde ideeën verwerkt Paaltook in beschil
derde foto's en foto-collages. Famil ieleden op statige ou
de portretfoto's krijgen vreemde kleuren over hun gelaat 
gesmeerd, telwijl zij immer nog serieus poseren. In deze 
bizarre Paat-wereldbestaan tramprotheses en verklede 
duinen. Die zijn samengesteld uit zorgvuldig losgesneden 
fragmenten van foto 's , waarvan de aanvankelijke voor
stelling nauweli jks meer is te herkennen. Plaatcreëert er 
eennieuwe werkelijkheid mee of verwerkt het materiaal 
zelfstot abstracte fotocollages, die soms als decor dienen 
bij de aftiteling van zijn films. 

WERK OPPAPIER
Plaatwerk op papier sstaathelemaal los van zijn films, 
maar zijn liefde voorvervalis ook hier onmiskenbaar aan
wezi Deze abstracte gcollagezi jn zorgvuldig ssamenge
stelde composities vangeometrische vormen. d ie een 
mysterieuze symboliekdoen vermoedenSomslopen d
ebanenop een raadselachtige manier in elkaar overen lij-

TUSSEN ABSURDITEITEN 
SCHOONHEID

ken de vormen pendanten van elkaar, alsof er sprake is 
van abstract licht dat een schaduwspel veroorzaakt. De 
basis van dit werk bestaat uit verschillende soorten pa
pier, zoals beschreven perkament uit Nepal, bladzijden 
uit een 19e eeuwse roman en een binnenhoes van een 
78-toeren plaat. Zijnmeest recente werk is samengesteld
uit notarisenveloppen. ledere papiersoort draagt een ei
gen geschiedenis met zich mee, maar het is Plaatvooral 
te doen om de formele eigenschappen van dit papier; 
broos en verweerd, mooi van vorm of bijzonder gekleurd, 
bedrukt of beschreven. Laag voor laag brengt Plaathie
op subtiele kleuren raanmet pigmenten die h ij al jaren 
lang in dezelfde glazen potjes aanlengt, soms zelfs met
Glorix om de kleur te bleken. Herhaaldelijk spoelt hij de 
verf er in de gootsteen weer af. net zo lang tot een ge
laagd en verweerd oppe1vlak is verkregen. Zo kunnen 
de achtergebleven sporen een mysterieus verhaal vertel
len. net zoals vervallen muren \vaa r de verfatbladdert 
hun geschiedenis lijken prijs te geven

Plaatnoemt zijn collages. maaook zijn gouaches en rolie
Yerfschilderijen interieursabstraere ruimtes die je kunt 
betreden. Bij het maken vande collages laat hij zich lei
den door de vormvanhet verwerktepapier. met als re
sultaat een evenwichtiglijnenspel. WanneerPlaatechter

Henri Zonder titel
1997; collage, 38 x 31 cm 

Henri Plaat: Zonder titel, 
1997; olie op doek, 24 x 30cm 

op een leeg doek of blanco vel papier werkt, schilde rt hij 
kleurige. beweeglijke vormpjes, d ie de hele imaginaire 
ruimte bevolken. Wanneer je deze ruimtes betreedt, waan 
je je niet in de harmonieuze serene wereld van de colla
ges, maar op eenvrolijk feestje! 

HToewel voor Plaatzijn beeldende kunst en zijn films los 
van e lkaar staan, kan het niet anders dan dat beide dis
ciplines toch met elkaar zijn verweven. Zijnfoto-collages 
treden in zijn films op en in de nieuwste film die bin
nenkort in première gaat, Other thougts III is zelfs zijn 
galeriehoudster te zien. Gehuld in kleding uit de jaren 
dertig kijkt ze door een toneelkijker het beeld uit. Klaa
blijke lijk naa r een clown die tevergeefs poogt een eitje 
met een hamer stuk te slaan. rDescènes volgen elkaaop 
als flarden van een merkwaardige droom. In deze film 
roverheersteen theatrale sfeer, waarin de werkelijkheid 
een surrealistische wending krijgt en het geconstrueerde 
beeld aandachtig wordt belicht. Ookabstracte beelden 
passeren de revueeen raam\\'erk van ve1ticale blauwe 
banen en roestbru ine spijlen . Dan komt plotsel ing van
links een schip de compositie in varenPlaatis een ech
te estheticus. Methumor. 
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Henri Plaat in 
Galerie Nanky 
de Vreeze, Lange 
Leidsedwars
straat 198-200
Amsterdam van 
13 september 
t/m 12 oktober, 
wo. t/m za1e 
zov.d. maand, 
12.0018.00uur. 

'Henri Plaat 
Presents ... ' op zo
28 september in 
De Balie, Klein
Gortmanplantsoen 
e10Amsterdam. 
Twee verschillende
filmprogramma's, 
om 20.3en om 
022.00uur. 
Reserveren: 
020-55351 000




