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EXPOSITIES

pervlak verschijnen, kunnen haar
aangenaam verrassen. Daardoor
kan het schi Iderproces een RQ
verwachte wending nemen. Deze
werkwijze, waarin het toeval een
serieuze rol wordt toebedeeld, is
kenmerkend voor de ZLVVHOZHUN
king van het JHYRHO en de ratio in
het werk van 0HOL
De geheimzinnige spanning van
een denkbeeldige reis door de
kosmos, of over iemands gezicht
en VWHJHOLMNHUWLdwars door het
hoofd is goed MGYRHOEDin DU&RQWUD
posto. Een portret dat YROJHQV de
schi ,derkunst op klassieke wijze
is DIJHEHHOGmaar door het KDQG
schrift van Dorien 0HOLV op HL
gentijdse wijze is vormgegeven.
Dorien MELIS En route, 1997i acrylop paneel 31 x68 cm Foto: Arthur Bogen

DORIENMELIS
een futuristische herinnering?
De abstracte schilderijen
van Dorien Meli zijn sstil
maar intrigerend. Het werk
straaltiets uit wat het mid
den houdt tussen sereniteit
en spanning. Warme en
koele kleuren bestaan in
goede harmonie naast e
kaar en lzoweopen lalsge
slote vormen definiëren
de imaginaire ruimte. Het
ene npaneelademt een kos
mische sfeer uit; het andere
paneelis aards van kraak
ter. Er blijkzo entavan l
tegesnstellingen te zijn v
enigd in het evenwichtige
werk van Dorien erMel
Dorien LV0HOLV (1938 Utrecht) is
een echte FRORULV W0HHVWDO RY
heerst HUVOHFKWV een HQNHOH NOHXU
die uiterst ]RUJYXOGLJen JHQXDQ
ceerd is uitgewerkt. De XLWHLQGH
l ijk verkregen too n is EHSDOHQG
voor de sfeer van het SDQHH
broeierig rood, OLMO ZL WOHYHQGLJ
groen. Het EODXZ kan NRHO en
ruimte lijk ogen en soms zelfs DO
warme VNOHXworden ervaren. U'
ze HNOHXUNODQNHQ en de ri tmiek in
de YODNYHUGHOLQJdoen soms GHQ
ken aan het werk van 3DXO Klee.
De abstractie in het werk van 'R
rien Melis is te KHUOHLGHQ tot een
proces waarbij ze tegenwoordig
vaak het portret D uitgangspunt
neemt. Karakteristieken van een
gelaat of treffende kenmerken van
iemands XLWVWUDOLQJworden DDQ
gestipt. Als EROOHQ of FLUNHOV EOLM
ven de kernpunten over. Door H
QNHOHOLMQHQstaan die met HONDDUin

verbinding. Sommige punten zijn
GXLGHOLMN gedefinieerd, andere
zij n vaag op de achtergrond DDQ
wezig en OLMNHQ langzaam te ver
dwijnen. Het EHHOGdat 0HOLVop
deze wijze creëert, ]RDOVELMYRRU
EHHOG het Kopje JHHOZLW OLMNWte
zijn opgebouwd uit scheikundige
PROHFXOHQ=Hheeft het OHYHQ WH
ruggevoerd tot de essentie. *H
YRHOVPDWLJis die echter, in deze
verschijni ngsvorm, niet DOV ZDD
heid te accepteren. Het wezen is
dan ook sferisch weergegeven, UDOV
in een kosmische ZHUHOGdie we
nog niet kennen. ZHHUVSLHJHOHQ
de VFKLOGHULMHQ va n Dorien 0HOLV
een futuristische herinnering?
=Rzou een patroon van HQNHOH
OLMQHQ in het werk van 0HOLVde
fundamenten kunnen tonen van
iets dat ooit heeft bestaan, DOVRIde
resten van een stad uit de oudheid
op een SODWWHJURQGzijn DDQJHJH
ven. 2Ihet is juist een toekomstig
project, waarvan een ERXZWHNH
ni ng de eerste aanzet is. 9LVXHHO
gezien wordt in deze optiek de
YRRUVWHOOLQop het JVFKLOGHULM va n
bovenaf bekeken. Vanuit de lucht
dus. 2Pde EROOHQ als SODQHWHQin
de kosmos te zien, zou je GDDUHQ
tegen met beide benen op de
grond moeten staan. Weer een
paradox.

ZONNESTELSEL

Soms heeft Melis twee DI]RQGHU
OLMNontstane schilderijen samengevoegd, ]RDOVbij En route. De
ene kant van het WZHHOXLtoont
een UXLPWHOLMNVWHUUHQEHHOdat in
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Dorien Melis:
Kopje, geel/wit
1997i gemeng·
de techniek op
karton, 42x37
cm. Foto:
Arthur Bogen

de verte doet denken aan KHW$WR
mium. Een ZHWHQVFKDSSHOLMNPR
GHO dat OLMNW op een zonnestelsel.
2Shet andere SDQHHO een KH
mels, grijsblauw vlak, zou het SD
troon van de enkele OLMQku nnen
verwijzen naar de plattegrond van
een kerk. De hemelse SOHop NDDU
GH door de mens gebouwd en in
de loop der tijd vergaan. Beide
panelen houden elkaar goed in
evenwicht, ]RZHO inhoudel ijk als
wat compositie en NOHXUVWHOOLQJ
betreft. De inhoud EOLMIW echter
voor ieder vrij interpretabel. Een
empirisch verifieerbare kern met
de uitstral ing van iets buitenaards
en de aardse resten van een KHL
lig huis .. . Die GXDOLWHLWkomt ook
terug in de manier waarop 0HOLV
werkt. De vormen die aan het op-

In ditschilderij zijn twee EHODQJ
rijke kenmerken uit haar EHHO
taal met el kaar YHUVPROWHQ De
bollen zijn RSJHORVWen de WXVVHQ
liggende wegen zoeken ]HOIde
OLMQHQvan het portret. ledere stip
is een stop, iedere hoek is een
wending. iets dat niet mag ZRU
den gemist en waar even bij moet
worden VWLOJHVWDD

Sanneke Stigter
Dorien Melis van n2 mei t/m 1
juni in Galerie Nanky de Vree
ze Lange Leidsedwarsstraat
198-200 Amsterdam . Ope
wo t/m za+ 1e zo v.d. maand,
n12.00-18.00uur.
Van 23 t/m 28 juni op de Kun
stRAl 98, (Nanky de Vreeze)

