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EXPOSITIES

De raadselachtige schilderijenvan 
ULRIKEHOGREBE

UlrikeHogrebe: zonder titel, 1997; gemengde techniek op doek, 170x 190cm 

De schilderijen van Ulrike 
Hogrebe bestaan hoofdza
kelijk uit een intens diepe 
kleur en enkele brozlijnen 
van één of meerdere efigu
ren. Het zijnpoëtische beel
den, die een heleboel ku
nen zeggen, maar niet nzo
gemakkelijk hun geheim 
prijsgeven. De mysterieuze 
beeldtaalligt ingebed in de 
gelaagde structuur van het 
schilderij. 

De lineaire, kinderlijketekenstijl 
van Ulrike Hogrebe (1954 M¿n
ster) herinnert aan rotstekeningen. 
Dat idee wordt versterkt door de 
grilligestructuur van het opper
vlak en het ontbreken van pe
spectief, rliichtval en schaduw. De 
figuren in het werk van Hogrebe 
l ijken deel uit te maken van een 
beeldtaalHet is echter niet mak
kelijk om de tekens te lezen en 
hun samenhang te interpreteren. 
Herkenbaar zijn bijvoorbeeld een 
menselijk figuur, een dierlijk fi
guur, of een combinatie daarvan, 
zoals een vogel met een tuin-

broek aan, een plant, een ladder, 
een wagen, een bootje maar ook 
abstracte figuren . Allemaal tekens 
die een diepere betekenis kunnen 
symboliseren. Een poging tot le
zen stuit op verwarring en twijfel 
aan de onafhankelijke betekenis 
van de beeldelementen. 
Wat betekent bijvoorbeeld een 
boemerang die langs een hori
zontaal gekieperd menselijk 
figuur suist? Heeft de boemerang 
hem geraakt en valt de mens nu? 
Ofmaakt de figuur een handstand 
op het groene gras en symboli
seert de boemerang dat hij weer 
op zijn pootjes terecht komt? Wi l 
dat zeggen dat de mens na al zijn 
bu itelingen weer terugkomt waar 
hij begon? Betekent het dat we 
niet vooruitkomen? Het blijven 
vragen en de antwoorden kunnen 
al leen in gedachten worden g
geven en niet door de schilderijen. 
Misschien behoeven de vragen 
geen antwoord. eZOblijft het werk 
van Hogrebe raadselachtig mooi. 
Haar composities komen dan ook 
niet voort uit het idee iets te ver
tellen maar eerder uit formele 

ideeën over de beeldende kwali
teit van de kleur en vorm. 
Dat komt naar voren in de manier 
waarop Hogrebe de ruimte van 
een tweedimensionaal vlak inter
preteert. Doorgaans wordt de 
ruimte tussen herkenbare figuren 
als restvorm beschouwd, als ach
tergrond. Maar in het werk van 
Hogrebe zijn de kleur en de struc
tuur rond de figuren zo belang
rijk, dat niet alleen het grootste 
gedeelte van het doekdaaruit be
staat, maar dat het ook een groot 
deel van het karakter van het 
werk bepaalt. De structuur van 
het doek is verrijkt met stukjes stof 
en papier en door de overheers
ende kleur schemeren talloze a
dere kleuren. De figuren zijn nei
genlijk gevormd door deze mate
rie; de contouren zijn schokkerig, 
alsof de verf de lijnen in een b
paalde richting heeft geduwd. 
Hogrebe heeft al schilderend 
steeds meer vormen, kleuren en 
lijnen gereduceerd. Door dit ear
beidsproces bl ijft een schaars 
aantal krachtige vormen over. De
ze tekens zi jn dus eigenlijk de 
restvormen. Som zijn de figuren 
letterlijk uit de verflaag gekrast. 
Achtergrond en voorstelling zijn 
dus nauw met elkaar verweven, 
wat de abstracte kwaliteit van het 
schi lderij benadrukt. 

CHRISTIANCABURET
Het nieuwe werk van Ulrike 
Hogrebe wordt tezamen met dat 
van de Franse kunstenaar Christ
tian Caburetgetoond bij Galerie 
BMB. Opveel punten komt hun 
werk overeen. Inde schilderijen 
van Caburet gaan eveneens onder 
de bovenste laag verf nog veel 
meer tekens en kleuren schuil,Er 
zijn nog slechts sporen van zicht
baar. Caburet gebruikt in zijn 
werk echter geen beeldtaal, maar 
tekens van een vergeten schrift 
om het mysterie rond het onver
telde verhaal weer te geven. Het 
werkelijke verhaal zullen we zelf 
met behulp van de aanknopings
punten moeten reconstrueren. 
Hierin ligt de kracht van het werk 
van zowel Hogrebe als Caburet;
wat wij werkelijk zien is de on
staansgeschiedenis van de tschi
derijen. De tekens zijn daarbij 
raadselachtige aanwijzingen die 
de toeschouwer blijven fascineren. 

Sanneke Stigter 

Ulrike Hogrebe en lChristian
Caburetin Galerie BMB, 
Kerkstraat 127-129, Amster
dam van 30 a ugustus t/m 
8 oktober, wo.t/m za .12.30-
17.30uur + 1 e zo v.d. maand 
.13.00-17.00uur. 

UlrikeHogrebe: zonder titel, 1993; inkt op papier, 32 x 25 cm 
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