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EXPOSITIES

Geleende beeldenin schilderiien van 
EDWINEMMENS 
Veelvan de schilderijenvan 
Edwin Emmens tonen de 
beeltenis van een vrouw 
die ongegeneerd de toe· 
schouwer aankijkt. Het is 
niet alleen haar onont· 
koombare blidie de aan· 
kdachttrekt, maar het beeld
zelfvaltop doordat het uit 
de media afkomstig is. Dat 
geeft een prikkelend ge· 
voelvan herkenning 

bij een impressionistisch schilde
rij is één van de vrouwen vlak on
der haar kin door het beeldkader 
afgesneden. Hierdoor wordt het 
karakter van hetschi lderij als af
beelding, als 'plaatje' benadrukt. 

Emmens creëert dus landschap
pen waarin niet de natuur hetuit
gangspunt is, maar de westerse 
(beeld)cultuur. Dat levert een 
postmoderne mix van beelden 

Edwin Emmens: 'Gronings Dorp', 1996; gemengde techniek op paneel, 71 x 100cm 

De twee vrouwen in het schilde
rij 'Gronings dorp' zijn geleend 
van de Amerikaanse glamourfo
tograaf Richard Avedon . Z zijn 
op veel exposities en in tijdschrif
ten te zien geweest en maken bo
vendien deel uit van Avedons ei
gen boeken. Deze vrouwen, ui t 
de serie eI the American West' , 
worden door Emmens ( 1 9 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 nfotogra
feerde en door Emmens zijn be
werkt en gezeefdrukt voordat ze 
een plaats in het Gron ingse land
schap kregen, zijn als het ware 
aan elkaar geschilderd in een col
lage van verf en andere foto 's. Als 

op, waarmee de toeschouwer op 
het eerste gezicht vertrouwd lijkt. 
Tegelijkertijd treedt er vervreem
ding op, doordat duideli jk wordt 
dat de werkelijkheid uitslu itend 
geconstrueerd is op ons netvlies. 
Wij kennen slechts het uiterlij k 
van de werkelijkheid, zoals het in 
de media verschi jnt. Emmens bor
duurt hierop voort met zijn com
posities van beeldfragmenten, 
waardoor zich in zijn schilderijen 
een f ictief verhaal afspeelt, dat 
ontvan kelijk is voor evenveel fan
tasie als waarheid. 

Sanneke Stigter 

Edwin Emmens; in Galerie Art 
Angels, tot 3september, 0Wis
selwerking 52 in Diemen. 
Open:ma t/ m vri j 9.00-17.30
uur. 
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