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Vriendschap in verf

defriesegalerij

I
n de zomerexpositie van Gale-
rie Koopmans in Earnewâld
worden vier schilderende
vrienden verenigd, die elkaar

al kennen sinds de academietijd.
Nog nooit eerder exposeerden ze
samen, maar nu zijn Gosse Koop-
mans, Karel Buskes, Annemiek
Vos en Mario ter Braak te zien in
de thematentoonstelling ‘4 sei-
soenen, 4 freonen, 4 skilders’. De
vriendengroep gaat soms samen
op kunstreis in binnen- of buiten-
land, maar onderneemt ook
schildersuitstapjes, wat onder-
meer het schilderij ‘Eernewoude’
van Karel Buskes tot gevolg heeft
gehad.
De schilder – vooral bekend van
zijn koeienschilderijen en mense-
lijke portretten – is qua geëxpo-
seerde werken wat onderverte-
genwoordigd, maar hij levert met
twee kleine schilderijtjes over het
Groninger bos Appèlbergen, wel
een indrukwekkend visitekaartje
af. Vooral zijn verbeelding van
het moeras staat strak van de
ingehouden spanning. Die toege-
voegde mysterieuze waarde is een
kwaliteit die in veel van zijn
portretten ontbreekt, hoewel die
altijd kundig geschilderd zijn en
wel degelijk individuen en karak-
ters laten zien. Maar toch, die
landschappen hebben iets onbe-
noembaars wat boven de figura-
tie uitstijgt. Op zijn website staan
nog een paar fraaie exemplaren.
Gaat dat zien.
Annemiek Vos heeft zich de laat-
ste jaren vooral toegelegd op haar
olieverfschilderijen, hoewel ze
ook werken op papier produceert
en toegepast werk maakt. Drie
jaar geleden vierde ze haar vijfen-
twintigjarig jubileum als beel-
dend kunstenaar met het boek
‘Stadse Streken’, waarin geschil-
derde impressies van de stad
Groningen waren gebundeld. In
het verbeelden van het urbane
leven ligt dan ook haar kracht. De

Vriendschap
Earnewâld – Galerie Koopmans
De Stripe 14, tot en met 21 septem-
ber, donderdag, vrijdag en zaterdag
14-17, prijzen €150-€4800,
www.galeriekoopmans.nl

schittering van feestverlichting in
een winkelstraat, druilerige regen
tegen een autoruit of bevroren
verkeerssituaties bij een stop-
licht, geven kernachtige impres-
sies van het moderne leven.
In deze expositie is ze met name
met landschappen vertegenwoor-
digd en daar is iets merkwaardigs
mee aan de hand. In de grote
doeken is namelijk anders ge-
werkt dan in de kleine, want
daarin worden onderdelen onder-

zocht als ‘Lucht’, ‘Ochtendzon’,
‘Avondlucht’ en ‘Ochtendnevel’.
Het levert een hogere mate van
abstractie op en maakt de schil-
derijtjes tot een verrassende
verkenning van vorm en kleur.
Uiteraard kennen we Gosse Koop-
mans van zijn impressionistische
manier van werken, het plein air
schilderen en de vlotte wijze
waarop hij licht en sfeer weet te
vangen. Hij is in staat om iets
extra’s in zijn schilderijen te

leggen, hoewel sommige werken
de vaart van het ontstaan verra-
den. In een mooie reeks waterle-
lies toont hij optimaal zijn kun-
nen. De planten liggen soms
lichtvoetig op het water en druk-
ken op andere momenten stevig
hun stempel op de spiegelende
omgeving. Koopmans grossiert
verder nog in levendige taferelen
als terrasscènes en sportevene-
menten, maar bij kleine onder-
werpen die dichter bij huis liggen

– zoals ‘De kat in de keuken’ of
‘Begoniastek’ – toont hij aan ook
goed met het intieme overweg te
kunnen.
Het werk van Mario ter Braak is
opvallend en raadselachtig. Hij
schildert stillevens, maar niet op
een traditionele wijze. Zijn fruit
ligt bijvoorbeeld niet keurig op
een fruitschaal, maar is dusdanig
gerangschikt dat er dubbele bo-
dems ontstaan of andere beteke-
nissen kunnen worden toege-
kend. Het is een spel tussen ver-
wachting en uitwerking, waarbij
de achtergrond net zoveel aan-
dacht krijgt als de voorstelling op
de voorgrond. Ook daarmee tart
hij de ongeschreven wetten van
het aloude stilleven en bovendien
wordt de humor niet geschuwd.
Al met al is deze ‘vriendenten-
toonstelling’ een veelzijdig
groepsgebeuren, met naast het
tweedimensionale werk, ook nog
sculpturen van Hans Jouta en
keramiek van Tjabel Klok.
SUSAN VAN DEN BERG
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