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EXPOSITIES

SUZANNEGLERUM 
een zee van olieverf

SuzanneGlerum: 'Beginvan de reis', 1998; olieverf op doek, 1 00x120cm 

Zoetwater, zout water, brak water; het recente werk van 
Suzanne Glerumtoont alle varionten die ons landkent. 
Ze schilderteenvoudige aspecten van het Hollandse land-
schap op een uiterst expressieve manier. Door sfeervol
kleurgebruik en een levendigepenseelvoering krijgen de 
verlatenplekkeneen eigenaardig tintje. Er is meer aan 
de hand. 

Toen Emo Verkerk 8 jaar geleden 
als rijksgecommitteerde op de 
Rietveld Academie het eindexa-
menwerk van Suzanne Glerum 
(1960Marknesse) moest beoor-
delen, was hij diep onder de in-
druk. De manier waarop ze het 
Hollandselandschap portretteert, 
komt natuurlijk dicht bij zijn ei-
gen werk. Zo geeft Glerum, net 
als hij, met doeltreffende streken 
en een royale portie olieverf de 
essentie van het onderwerp weer. 
Alleen Glerum schildert nooit 
mensen. Dat wil zeggen, niet in 
de gedaante van de menselijke fi-
guur. Het zijn de sporen die door 
de mens zijn achtergelaten die op 
haar schilderijen te zien zijn, in 
een desolate omgeving. 

Eenvoudige onderwerpen vullen 
de doeken van Glerum. Het zijn 
kenmerkende details van een ty-
pisch Hollands landschap: een 
dijk, een vuurtoren, een pier, een 
aanlegsteiger, meerpalen, een 
dukdali, een duinpan, strand-
huisjes, een bootje, een kade, 
maar ook een rij windmolens oi 
zelfs een bouwkeet. Het zijn 

door de mens toegevoegde on
derdelen aan het landschap. Dat 
is geen onbelangrijk detail, want 
daardoor wordt de afwezigheid 
van de mens op de schilderijen 
van Glerum juist voelbaar. De 
schijnbaar onbeduidende onder
werpen blijken belangrijke te
kens in het landschap die men
sel ijke activitei t impliceren. Zo 
heerst er bijvoorbeeld 'Stilte voor 
de storm ' op een recent doek 
met gelijknamige titel. Een o
bemand bootje ligt in een nlan
schap vergeven van water. De 
zee is eindeloos en gaat donge
merkt over in de lucht. Monoch
room kleurgebruik en geheim
zinnige vaalroze tinten dragen 
bij aan de onbestemde situatie 
op dit schi lderij. 

HERINNERINGEN 
Ondanks enkele poëtische titels 
en de geslaagde weergave van 
een bepaalde sfeer in de schilde
rijen van Glerum, ligt het niet in 
haar bedoeling om romantische 
landschappen te schilderen. be
gin van de reis' had net zo goed 
'Eind van de reis' of 'Boot aan de 
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kade' kunnen heten. De onder
werpen zijn niet per se op een es
thetisch verantwoorde wijze 
weergegeven. Zo worden de we
ten van het perspectief therhaal
delijk overtreden en de stoere 
penseelvoering zorgt ervoor dat je 
je niet zomaar kunt verliezen in 
het door Glerum weergegeven 
landschap. Het gaat hier om de 
schilderkunst. Glerums schilderij
en zijn ontsproten aan haar her
innering aan de landschappen en 
die vormen dus slechts de anlei
ding voor haar werk. 

De weergave van het l icht speelt 
voor Glerum een minstens zo be
langrijke rol als de voorstelling. 
Het noorderlicht dat het Holland
se landschap kleurt, fascineert 
haar mateloos. Dat licht maakt de 
dingen niet mooier dan ze zijn, 
maar ook niet lelijker. Het is voor
al eerlijk, het licht in Nederland. 
Glerum vindt het schelle licht in 
de omgeving van de Middellan
se Zee dan ook helemaal niet 
aantrekkelijk, in tegenstelling tot 
veel andere Europese dkunste
naars. De kleuren worden er veel 
te fel door. De landschappen die 
Glerum buiten Nederland tot on
derwerp heeft genomen liggen 
niet voor niets ten noorden van 
ons land. Een serie Noorse zee
gezichten is onlangs voltooid. Het 
licht is volgens haar in Noorwe
gen 'donkerder' dan hier. Dat 
daagt haar uit te schilderen. 

Het licht is in Glerums werk ve
weven met het kleurgebruik. 
Doorgaans overheersen slechts 
twee of drie kleuren. Zelf noemt 
ze het geen kleuren, maar tinten. 
Die zijn weliswaar opgebouwd 
uit verschillende kleuren, maar r
zamen geven die één toon per 
tint. Door de bescheiden plaats 
die kleur inneemt, komt de teschil
dertoets volledigtot zijn recht. En 
dat is er niet zomaar een! Dik im
pasto toont de sporen van een en
thousiast spel van het penseel met 
de materie. De olieverf klotst bij
na letterlijk tegen de kade op het 
schilderij 'Begin van de reis'. Je 
ziet hoe het aangemeerde bootje 
heen en weer moet wiegen, zo le
vendig is het beeld weergegeven. 
Terwijl het motief toch vrij v
eenvoudigd en grof is ergeschil
derd. De olieverf zelf verzuipt bij
na in het woelige water. Bfjna. 
Want bij het aanschouwen van 
het schilderij vindt een voortdu
rende wisselwerking plaats tussen 
de materie en de voorstelling. Dat 
maakt het werk van Suzanne Gle
rum zo spannend. Wint de schil
derkunst of de illussie?

Sanneke Stigter 

Suzanne Glerum: Galerie Jos 
Art, KNSM-laan291, Amster· 
dam; 22november tot en met 
20december; di,do,vr 9.30
17.30uur, wo,za,zo 13-17.30 
uur 

SuzanneGlerum
'Tekens in het
water', 1998; 
olieverf op doek 
100x120cm 




