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<21&+$1*&+81en (5,.
2/'(1+2) schriiven met verf
De Koreaanse kunstenaar <RQJ&KDQJ &KXQJ was in
 'Meisterschüler' bij A.R. Penck; in 1993 werd er
werk van hem aangekocht en opgenomen in de vaste FRO
OHFWLHvan het Stadtmuseum 'VVHOGRUIen nu exposeert
hij met Erik 2OGHQKRI bij *DOHULH BMB in Amsterdam.
Naast VSHHOVFDOOLJUDILVFKwerk op doek en papier, dat
&KXQJVoosterse achtergrond verraadt, is er ernstiger, UR
buuster werk van hem te zien dat doet denken aan dat
van zijn Duitse FROOHJD VKiefer en Penck.

Erik 2OGHQKRI=RQGHUtitel, olieverf op linnen, 1996; x 1cm

Het gaat &KX(1957 Mokpo) er
dan ook om uitersten QJDOVoosterse
en westerse culturen met elkaar in
evenwicht te brengen, of beter gezegd: zijn doel in de kunst is het
streven naar harmonie. Door politieke, sociale en culturele aspecten aan de orde te VWHOOH in
een eigen beeldtaal, maakt hij
een soort balans op van zijn houding ten aanzien van het leven.
De Golfoorlog, Sarajevo, drugs,
$,'6 het zijn DOOHPDD thema's
waar hij een soort ODOWDUHQ voor
maakt. =Rdocumenteert hij DOV
het ware de littekens van onze geschiedenis, DOV haltes ODQJV de
weg naar EDODQ
De esthetische kwaliteiten van
V&KXQJVschilderijen zijn voor een
GHHO het erfgoed van de oosterse
opvatting van kunst. Het schoonschrijven wordt daar gezien DOV
het hoogste der kunsten, waarbij
technische perfectie DOOHHQdoor
YHHO oefening kan worden bereikt.
Traditionele beeldmotieven blij ven daarbij het onderwerp. Een
grafische opleiding van &KXQin
J6HRXO bracht hem dan ook niet
verder dan het streven naar technische perfectie, wat hem deed
besluiten zich DOVkunstenaar verder te ontwikkelen in het westen,
waar expressie en originaliteit DO
hoogste goed in de kunst wordt

gezien. De abstracte VFDOOLigrafische tekens die hij intuïtief met
watten aanbrengt, swingen bijna
van beweging. De compositie van
de werken daarentegen is evenwichtig en rustig. Kennelijk weet
hij precies de juiste dosis emotioQDWLWHLWtoe te dienen aan de esthetische verhoudingen.
Bij het schilderen gaat &KXQJuit
van oosterse basisvormen zoals
het vierkant dat symbool staat
voor de ZHUHOGen de FLUNHOdie in
zijn werk V\PERROstaat voor het
OHYHQ De FLUNHOVOXLWnooit KHOH
PDDOwaardoor er een wisselwerking PRJHOLMNis tussen de binnenen buitenkant, tussen het innerlijk
en de buitenwereld. &KXQJwerk
kan VYROJHQ hem VDOV object van
meditatie dienen. De grote materieschilderijen hebben nota bene
DOV basis de vorm van christel ijke
DOWDUHQhet kruis of de triptiek.
De EHHOGWDDOdie &KXQJheeft ontZLNNHO is in idee vergelijkbaar
met Penek's 'Stand art', waarmee
een universeel begrijpelijke
GEHHOGWDDO werd beoogd. Dat is
niet het enige voorbee ld uit de
westerse kunstgeschiedenis in het
werk van &KXQJ ,Q 'Schrei', dat
hij in 1993 naar aanleiding van
de brandstichting in 6ROLQJHQ
maakte, is Munch's 'Schreeuw' te
herkennen. =HOIV dadaïstische
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<RQJ&KDQJChung: =RQGHUtitel, acryl op papier, 1995; x cm

'objets trouvés' zijn op zijn paneOHQaan te treffen, maar die krijgen
ZHO een zware lading mee. Een
WKHHOHSHOWMHdat in het midden van
de FLUHNOop een van zijn werken
is bevestigd, verwijst niet DOOHHQ
naar gereedschap voor het NODDU
maken van een heroïnespuit,
maar ook naar het ]RZHO Koreaanse DOV Duitse spreekwoord 'de
OHSHO afleggen', wat zoveel ZLO
zeggen DOVhet ORRGMHOHJJHQ
2RNYRHOGH &KXQJ zich aangetrokken tot het Amerikaans Expressionisme, net DOV Erik 2OGHQ
hof (1951 Nijmegen) aan wie de
andere helft van de expositie bij
*DOHULHBMB is gewijd. 2OGHQKRI
noemt ook 3ROORF NDOV een van
zijn grote voorbeelden en YHUWH
hoe hij het afgelopen jaar werk op
papier heeft gemaakt, waarbij hij
het op de grond heeft 'beschreven' . Bij hem VSHOHQJHYRHen intuïtie ook een belangrijke OURODe
kwast is een YHUOHQJVWXNvan hem]HOIgeworden wanneer hij aan
het schilderen is. 2OGHQKRI
spreekt over 'schrijven', KRHZHO

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 YRRUDO
naar de schilderkunst ]HOI verw ijst. Niet op een OHWWHUOLMNHmanier door beeldcitaten, maar door
de eigenschappen van het medium ]HOIDoor NOHXen verfstreken
een schilderkunstig UVSHO met HO
kaar te ODWHaangaan, dat door de
beweeglijke en QJHODDJGH structuur van het werk eeuwig l ijkt
voort te duren.
De dubbelexpositie bij *DOHULH
BMB LOOXVWUHHU het WGRHO dat
&KXQJvoor ogen heeft; harmonie
tussen YHUVFKLOOHQGH FXOWXUHQ
vormgegeven door kunst.
Sanneke Stigter

<RQ&KDQJ&KXQJen Erik 2O
denhof: Galerie BMB, .HUN
straat 127 29, Amsterdam,
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