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EXPOSITIES

Dorien MELISEn 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 isMelis (1938 Utrecht) is 
een echte coloris tMeestalov
heerst erslechts een enkele kleur
die uiterst zorgvuldigen genuan
ceerd is uitgewerkt. De uiteinde
l ijk verkregen toon is bepalend
voor de sfeer van het panee
broeierig rood, lijlwi tlevendig
groen. Het blauw kan koel en 
ruimte lijk ogen en soms zelfs al
warme skleuworden ervaren. rD
ze ekleurklanken en de ri tmiek in 
de vlakverdelingdoen soms den
ken aan het werk van PaulKlee. 
De abstractie in het werk van Do
rien Melis is te herleiden tot een 
proces waarbij ze tegenwoordig 
vaak het portret a uitgangspunt 
neemt. Karakteristieken van een 
gelaat of treffende kenmerken van 
iemands uitstralingworden aan
gestipt. Als bollenof cirkelsblij
ven de kernpunten over. Door e
nkelelijnenstaan die met elkaarin 

verbinding. Sommige punten zijn 
duidelijk gedefinieerd, andere 
zi j n vaag op de achtergrond aan
wezig en lijken langzaam te ver
dwijnen. Het beelddat Melisop 
deze wijze creëert, zoalsbijvoor
beeldhet Kopje geel/wit lijktte 
zijn opgebouwd uit scheikundige 
moleculenZeheeft het leven te
ruggevoerd tot de essentie. Ge
voelsmatig is die echter, in deze 
verschijningsvorm, niet alswaa
heid te accepteren. Het wezen is 
dan ook sferisch weergegeven, rals
in een kosmische werelddie we 
nog niet kennen. weerspiegelen
de schilderijenvan Dorien Melis
een futuristische herinnering? 
Zozou een patroon van enkele
lijnen in het werk van Melisde 
fundamenten kunnen tonen van 
iets dat ooit heeft bestaan, alsofde 
resten van een stad uit de oudheid 
op een plattegrondzijn aangege
ven. Ofhet is juist een toekomstig 
project, waarvan een bouwteke
ning de eerste aanzet is. Visueel
gezien wordt in deze optiek de 
voorstellinop het gschilderij van 
bovenaf bekeken. Vanuit de lucht 
dus. Omde bollenals planeten in 
de kosmos te zien, zou je daaren
tegen met beide benen op de 
grond moeten staan. Weer een 
paradox. 

ZONNESTELSEL 
Soms heeft Melis twee afzonder
lijkontstane schilderijen samen
gevoegd, zoalsbij En route. De 
ene kant van het tweelui toont 
een ruimtelijksterrenbeeldat in 
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de verte doet denken aan het Ato
mium. Een wetenschappelijkmo
deldat lijktop een zonnestelsel. 
Ophet andere paneel een he
mels, grijsblauw vlak, zou het pa
troon van de enkele lijnkunnen 
verwijzen naar de plattegrond van 
een kerk. De hemelse pleop kaar
dedoor de mens gebouwd en in 
de loop der tijd vergaan. Beide 
panelen houden elkaar goed in 
evenwicht, zowel inhoudel ijk als 
wat compositie en kleurstelling
betreft. De inhoud blijftechter 
voor ieder vrij interpretabel. Een 
empirisch verifieerbare kern met 
de uitstral ing van iets buitenaards 
en de aardse resten van een hei
lig huis .. . Die dualiteitkomt ook 
terug in de manier waarop Melis
werkt. De vormen die aan het op-

pervlak verschijnen, kunnen haar 
aangenaam verrassen. Daardoor 
kan het schi I derproces een on
verwachte wending nemen. Deze 
werkwijze, waarin het toeval een 
serieuze rol wordt toebedeeld, is 
kenmerkend voor de wisselwerk
king van het gevoelen de ratio in 
het werk van Meli
De geheimzinnige spanning van 
een denkbeeldige reis door de 
kosmos, of over iemands gezicht 
en stegelijkertidwars door het 
hoofd is goed jdvoelbain arContra
posto. Een portret dat volgensde 
schi Iderkunst op klassieke wijze 
is afgebeeldmaar door het hand
schrift van Dorien Melisop ei
gentijdse wijze is vormgegeven. 

Dorien Melis: 
Kopje, geel/wit
1997i gemeng· 
de techniek op 
karton, 42x37 
cm. Foto: 
Arthur Bogen 

In ditschilderij zijn twee belang
rijke kenmerken uit haar beel
taal met elkaar versmolten De 
bol len zijn opgelosten de tussen
liggende wegen zoeken zelfde 
lijnenvan het portret. ledere stip 
is een stop, iedere hoek is een 
wending. iets dat niet mag wor
den gemist en waar even bij moet 
worden stilgestaa

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) 




