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Geleende EHHOGHQin schilderiien van
(':,1EMMENS
9HHOvan de VFKLOGHULMHQvan
Edwin Emmens tonen de
EHHOWHQLV van een vrouw
die ongegeneerd de toe·
schouwer aankijkt. Het is
niet DOOHHQ haar onont·
koombare EOLdie de aan·
NGDFKWtrekt, maar het EHHOG
]HOIYDOWop doordat het uit
de media afkomstig is. Dat
geeft een SULNNHOHQG ge·
YRHOvan herkenning

bij een impressionistisch schilderij is één van de vrouwen vlak onder haar kin door het beeldkader
afgesneden. Hierdoor wordt het
karakter van KHWschi lderij als afbeelding, als 'plaatje' benadrukt.
Emmens creëert dus landschappen waarin niet de natuur KHWuitgangspunt is, maar de westerse
(beeld)cultuur. Dat levert een
postmoderne mix van beelden

Edwin Emmens: 'Gronings Dorp', 1996; gemengde techniek op paneel, 71 x cm

De twee vrouwen in het schilderij 'Gronings dorp' zijn geleend
van de Amerikaanse glamourfotograaf Richard Avedon . = zijn
op veel exposities en in tijdschriften te zien geweest en maken bovendien deel uit van Avedons eigen boeken. Deze vrouwen, ui t
de serie H,the American West' ,
worden door Emmens ( 19 71 ) in
een andere context geplaatst. Het
zijn inwoners geworden van het
dorp dat op een oude zwart-wit
foto in het werk te zien is, onder
een lucht van jaren vijftig blauw.
De vrouwen die Avedon QIRWRJUD
feerde en door Emmens zijn bewerkt en gezeefdrukt voordat ze
een plaats in het Gron ingse landschap kregen, zijn als het ware
aan elkaar geschilderd in een collage van verf en andere foto 's. Als

op, waa rmee de toeschouwer op
het eerste gezicht vertrouwd lijkt.
Tege lijkertijd treedt er vervreemdi ng op, doordat duideli jk wo rdt
da t de we rkelijkheid uitslu itend
geconstruee rd is op ons netvlies.
Wij kennen slech ts het uiterlij k
van de werke lijkheid, zoals het in
de media verschijnt. Emmens borduurt hierop voo rt met zijn composities van beeldfragmenten,
waardoor zic h in zijn schilderijen
een fictief verhaal afspeelt, dat
ontvan kelijk is voor evenveel fantasie als waarheid.

Sanneke Stigter
Edwin Emmens; in Galerie Art
Angels, tot september, :LV
selwerking 52 in Diemen.
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