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den Broek . Dat komt door het
doorwerkte, soms verweerde karakter van zijn sc hild erij en. Het
ge leende beeldmater iaa l is opgeg·aan in op zichze lf staande bee lden.

CECCOBELLI

René van den Broek: 3 x ROLHFROODJHop papier, 1996, 36 x 31 cm

%5812&(&&2%(//, en

RENE 9$1DEN %52(.
de verbeelding van het geesteliike
René van den Broek (Weert
1952) en Bruno &HFFREHOOL
(Todi, ,WDOLs 1952) zijn NXQ
stenaars die begin jaren
tachtig tot de nieuwe ZLO
de' VFKLOGHUV werden JHUH
kend. De WHQWRRQVWHOOLQJbij
*DOHULH BMB ODDWzien dat
bij beiden de schilderkunst
nog is verweven met het
spirituele.
Van den Broek heeft li ever ni et
dat zijn werk wordt besproken in
uitsluitend term en van figuratie en
abstractie. Schilderk un sti ge kwaliteiten zoa ls onde r and ere de
manier waa rop bepaalde kl eurvlakken zich tot elkaar verh ouden
vin dt hij belangrijker; het spe l dat
de verf met de beelde lementen
aangaat en hoe de mater ie uiteinde lij k tot de verbeelding sp reekt.
Hee l zorgvu ldi g componeertVan
den Broek zijn werk zodat de juiste kla nken ontstaan. Zoa ls Mondriaan lij nen over het doek spande en die steeds met puna ises op
het spieraa m bevestigde tot hij de
jui ste verh oud ing had gevonden,
zo werkt Va n den Broek ook met
puna ises en paperclips, zodat hij
het materiaa l kan verschuiven en
vastzetten wanneer ee n harm onisch gehee l is ontstaan. Behalve
de stukken die hi j schi ldert, verwerkt hij overtoll ig materiaal zoals de met gaatjes geperfo reerde
stroken langs het pap ier dat uit de
printer van een computer draait.
Ook het kartonnen label dat op
de achterzak van een pas gekochte broek zit en de verpakl<i ng van
een doosje eau de to i lette of een
pak speculaas maken deel uit
van de col lages. Hoewel dit soo rt
elementen z ijn te herkennen als
alledaagse bee lden uit onze omgeving, zijn ze in de schilderij en

RQGHUGHHOvan een nieuw door de
kun stenaar gecreëerd EHHOG
Soms reprod ucee rt hij door PLG
GHOvan de modern e techni ek va n
de kopieermach in e EHHOGHQ d ie
oero ude VSLULWXHOHwaa rd en YHUWH
ge nwoordi gen: het jezuskind aa n
M ari a's borst, oo it een GHWDLO van
een ander VFKLOGHULM een EHHOG
va n een bissc hop; de DIEHHOGLQJ

va n een Boeddha EHHOG maa r
ook een foto van een Afr ikaanse
dans. H et zijn o nderwe rpen die
een EHSDDOGsymbol
renise
en ee n lange beeldgeschiedenis
kennen.
Van den Broek verwerkt kopi eën
va n afbee ld ingen di e eigenlijk
al afbee ld ingen zijn, in de vorm
va n ee n beeld of sch ilderij. Een
geeste lij k onderwerp als j ez us of
Boeddha kennen we bove ndi en
all een als afbee lding. Dit spe l met
beelden uit de gesch ieden is is een
postmodern isti sch kenmerk dat
op het ee rste gez icht niet in het
oog sprin gt bij het werk René van

H et sa menvoegen van beeldelementen is ook Ceccobe lli niet
vreemd . Het iconografische karakter van afbee ld ingen komt in
zijn werk op paneel ne lemaal tot
zijn recht. D e kleur ige vormen en
mense lij ke f igu ren krijge n daardoor ee n sy mbo li sche en b ijn a
relig ieuze geladenheid. De ba lancerende figu ren en de veelal symmetri sch opgebouwde compositi es, verrade n het zoeken naar
evenwicht.
Het in evenwicht brengen va n het
goede en het kwade b lij kt ook
de taak die Ceccobel li voor zich
ziet weggelegd als kunstenaar. De
kun sthi sto ri c us Donald Kusp it
schr ijft hi erover in termen van het
Gnostic isme, dat uitgaat van een
duali sti sch uni vers um, gesp leten
door goede en kwade krachten.
God staat natuur! ijk voor het goede en het geestel ijke en onze
wereld voor net kwade en het materiële. Daartussen zoekt Ceccobel li in zijn we rk het evenwicht.
De bedoe lin g is dat daar een
helende kracht van uitgaat.
Cecco lbe ll i schept zelf zijn papier, zodat lompen en ander overto lli g materiaal een nieuwe functie !<rijgen. Z ijn ideeën worden
verder uitgewerkt in voo rste il in gen waarin de strij d tussen goed
en kwaad is verbee ld doorlicht
en donker, door pijlen die wijzen
naar bronnen va n goed en kwaad
en door menselijke figuren die
proberen daa r de juiste ba lans
tussen te vinden.
Terw iji Van den Broek zowel alledaagse als sp iri tuele iconografische beelden in zijn sch ildenjen
verwerkt, gebru i kt Ceccobell i
geen bee lden van een God, maar
ve rw ijst hij we l naar het spirituele. De lange gesch ieden is van de
verbee lding van het geeste lij ke in
de sch il derkunst wordt op een
eigenti jd se manier in het w erk
van Van den Broek en Ceccobel li
voortgezet.

Sandra Stigter

BrunoCeccobelli:'Trinita',gemengdetechniekoppapier, 1996,25x 15cm

Bruno Ceccobelli en René van
den Broek: Galerie BMB, Kerkstraat 127-129, Amsterdam,
4 mei t/m 15 juni, wo t/m za
12.30-17.30 + 1e zo vd maand
13.00-17.oo.
René van den Broek (solo):
Expozaal WG, M. v. B. Bastiaansestraat 28, Amsterdam, 15
juni t/m 7 juli, wo-vr 12.0018.00, za, zo 13.00-17.00.
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