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EXPOSITIES

YON-CHANGCHUNen ERIK
OLDENHOFschriiven met verf 
De Koreaanse kunstenaar Yong-ChangChungwas in 
1990 'Meisterschüler' bij A.R.Penck; in 1993 werd er 
werk van hem aangekocht en opgenomen in de vaste col
lectievan het Stadtmuseum D¿sseldorfen nu exposeert 
hij met Erik Oldenhofbij GalerieBMB in Amsterdam. 
Naast speels,calligrafischwerk op doek en papier, dat 
Chungsoosterse achtergrond verraadt, is er ernstiger, ro
buuster werk van hem te zien dat doet denken aan dat 
van zijn Duitse collega'sKiefer en Penck. 

Erik Oldenhof:Zonder titel, olieverf op linnen, 1996; 80x 1 00cm 

Het gaat Chu(1957 Mokpo) er 
dan ook om uitersten ngalsoosterse 
en westerse culturen met elkaar in 
evenwicht te brengen, of beter ge
zegd: zijn doel in de kunst is het 
streven naar harmonie. Door po
litieke, sociale en culturele as
pecten aan de orde te stelle in 
een eigen beeldtaal, maakt hij 
een soort balans op van zi jn hou
ding ten aanzien van het leven. 
De Golfoorlog, Sarajevo, drugs, 
AIDS het zijn allemaa thema's 
waar hij een soort laltaren voor 
maakt. Zodocumenteert hij als
het ware de littekens van onze ge
schiedenis, als haltes langs de 
weg naar balan
De esthetische kwaliteiten van 
sChungsschilderijen zijn voor een 
deel het erfgoed van de oosterse 
opvatting van kunst. Het schoon
schrijven wordt daar gezien als
het hoogste der kunsten, waarbij 
technische perfectie alleendoor 
veeloefening kan worden bereikt. 
Traditionele beeldmotieven blij 
ven daarbij het onderwerp. Een 
grafische opleiding van Chunin 
gSeoul bracht hem dan ook niet 
verder dan het streven naar tech
nische perfectie, wat hem deed 
besluiten zich alskunstenaar ver
der te ontwikkelen in het westen, 
waar expressie en originaliteit al
hoogste goed in de kunst wordt 

gezien. De abstracte scalliigrafi
sche tekens die hij intuïtief met 
watten aanbrengt, swingen bijna 
van beweging. De compositie van 
de werken daarentegen is even
wichtig en rustig. Kennelijk weet 
hij precies de juiste dosis emotio
natiteittoe te dienen aan de es
thetische verhoudingen. 
Bij het schilderen gaat Chunguit 
van oosterse basisvormen zoals 
het vierkant dat symbool staat 
voor de werelden de cirkeldie in 
zijn werk symboolstaat voor het 
leven De cirkelsluitnooit hele
maalwaardoor er een wisselwer
king mogelijkis tussen de binnen
en buitenkant, tussen het innerlijk 
en de buitenwereld. Chungwerk 
kan svolgen hem sals object van 
meditatie dienen. De grote mate
rieschilderijen hebben nota bene 
alsbasis de vorm van christel ijke 
altarenhet kruis of de triptiek. 
De beeldtaaldie Chungheeft ont
wikkel is in idee vergelijkbaar 
met Penek's 'Stand art', waarmee 
een universeel begrijpelijke 
dbeeldtaal werd beoogd. Dat is 
niet het enige voorbeeld uit de 
westerse kunstgeschiedenis in het 
werk van Chung In 'Schrei' , dat 
hij in 1993 naar aanleiding van 
de brandstichting in Solingen
maakte, is Munch's 'Schreeuw' te 
herkennen. Zelfs dadaïstische 
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Yong-ChangChung: Zonder titel, acryl op papier, 1995; 40x 30cm 

'objets trouvés' zijn op zijn pane
lenaan te treffen, maar die krijgen 
weleen zware lading mee. Een 
theelepeltjedat in het midden van 
de cireklop een van zijn werken 
is bevestigd, verwijst niet alleen
naar gereedschap voor het klaar
maken van een heroïnespuit, 
maar ook naar het zowel Kore
aanse alsDuitse spreekwoord 'de 
lepel afleggen', wat zoveel wil
zeggen alshet loodjeleggen
OokvoeldeChungzich aange
trokken tot het Amerikaans Ex
pressionisme, net alsErik Olden
hof (1951 Nijmegen) aan wie de 
andere helft van de expositie bij 
GalerieBMB is gewijd. Oldenhof
noemt ook Pollockals een van 
zijn grote voorbeelden en verte
hoe hij het afgelopen jaar werk op 
papier heeft gemaakt, waarbij hij 
het op de grond heeft 'beschre
ven' . Bij hem spelengevoeen in
tuïtie ook een belangrijke lrolDe 
kwast is een verlengstukvan hem
zelfgeworden wanneer hij aan 
het schilderen is. Oldenhof
spreekt over 'schrijven', hoewel

er geen tekens in zijn abstracte 
landschappen zijn te bekennen. 
Het geeft aan dat er een soort 
boodschap is verweven met het 
schilderen. Een bericht dat vooral
naar de schilderkunst zelf ver
w ijst. Niet op een letterlijkema
nier door beeldcitaten, maar door 
de eigenschappen van het medi
um zelfDoor kleuen verfstreken 
een schilderkunstig rspel met el
kaar te lateaangaan, dat door de 
beweeglijke en ngelaagde struc
tuur van het werk eeuwig l ijkt 
voort te duren. 
De dubbelexpositie bij Galerie
BMB illustreer het tdoel dat 
Chungvoor ogen heeft; harmonie 
tussen verschillende culturen
vormgegeven door kunst. 

Sanneke Stigter 

Yon-ChangChungen Erik Ol
denhof: Galerie BMB, Kerk
straat 1 27 129, Amsterdam, 
t/ m 1 S maart, wo t/m :z:a 
12.3--17.30 1e :z:o vd maand 
13.00-7 .oo. 




