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Hiphop klinkt door de
ruimtewaar hij werkt.
Stale is bezigmet zijn
laatstewerk voor de
expositie voor Am-
sterdamArtSquare op

hetMuseumplein begint. Hij wacht
op een lading robijnen diewat ver-
traging hebben opgelopen. De kun-
stenaarwerktmet zijn eigen acryl-
mengsel. Klein nadeel; de schilder is
allergisch voor zijn eigen brouwsel-
tje. Daaromwerkt hij numet hand-
schoenen aan en beschermende kle-
ding.
De kunstenaar besloot rond zijn

dertigste tochmaar ietsmet tekenen
te gaan doen. Hij ismeer een auto-
didact dan iemanddie de schoolban-
ken opzoekt. Zijn opleiding tot kun-
stenaar bestond uit een cursus acryl-
schilderen voor beginners, samen
met huisvrouwen van in de zestig.
“Daar heb ik niet echt veel van ge-
leerd,maar ik kreegwel het gevoel:
Dit is iets iswat ik kan. Een gevoel
dat ik daarvoor nooit had gehad.”
Daarna is hij gewoonheel erg veel
gaanuitproberen, oefenen en doen.
Stale is een bijnaamdieMartijn

Sijtsma in zijn jeugd kreeg en die hij
nu als artiestennaamgebruikt. Ge-
woon op zijnNederlands uitgespro-
ken. “Sommigemensenuitmijn
geboortedorpHoogwoudweten niet
eens hoe ik echt heet.”
Zijnwerk is qua techniek te vergelij-

kenmet dat van Jackson Pollock, al-
leen blijft het niet bij losse abstracte
verfklodders,maar vormen ze een
portret. “Het gezicht spreektmij het

meest aan. Voornamelijk de ogen.
Ogen zijn het levendigst om te schil-
deren.” Dat deel van het gezicht
schildert hij door ietsminderwild
met acrylverf te gooien. De haartjes
van de iris legt hij voorzichtig neer
omer daarna glasachtigmateriaal
overheen te schilderen. Hierdoor kij-
ken de ogen de toeschouwer aan-
dachtig aan.
“Mijn techniek leent zich ook het

best voor hetmaken van een gezicht.
Als ik bijvoorbeeld een boot of een
autowil schilderen, dan heb ik te
makenmet rechte lijnen en dan
werkt het gooienmet verf niet zo.”
De kracht vanhetwerkwordt ster-

ker naarmate je er van een afstand
naar kijkt. Zo lijkt de neus vanhet
portret vanDalí haast 3D,wanneer je
er eenmetertje of vier vanaf staat.

In de portrettenreeks die hij deze
week exposeert, worden gezichten
van onder anderenVincent van
Gogh,Dalí en LaurenBacall herkend.
Zijn nieuwstewerk hangt op de

achterstemuur van de gezamenlijke
expositieruimte ophetMuseum-
plein. Dat is handig,want het borst-
beeld van Zlatan Ibrahimovic (220 bij
130 cm), heeft ruimte nodig.

Ophet schilderij krijgt de voetballer
net als bij een echt icoon eenBijbel
en een aureool. RondomdeBijbel ko-
mendriehonderd robijnen. De ste-
nenworden er niet netjes op geplakt.
“Ik ga ze er heel grof overheen gooi-
en, dus sommige zakkenweg in de
verf.Wat blijft glimmenblijft glim-
men,wat zinkt dat zinkt. Hetmaakt
mij niet uit. Ze zijn geslepen, dus er
zit wel een glinstering in.”
Het gezicht krijgt een lichtkrans

waar vier vierkantemeter 23 karaats
bladgoud in is verwerkt. Het doek
draagt de titelWhat’s a king to a god,
een zinnetje uitNo church in thewild,
een liedje van rappers KanyeWest en
Jay Z.
“Ibrahimovic noemt zichzelf letter-

lijk god, dus ik vond een icoonwel bij
hempassen,” zegt Stale.

Nieuw album van
Prince op komst
LONDEN–Prince heeft een nieuw
albumklaar. Dat heeft zijn band 3rd
EyeGirl bevestigd. Het 38ste studio-
albumvanPrince gaatTheHit&Run
Albumheten en komt binnenkort uit.
De naam refereert aan zijn pop-up-
concerten die op de dag van spelen
worden aangekondigd. Het nummer
Hardrocklover,dat 1 juli online ver-
scheen, is de eerste single. (BBC)

kunst
& media

26 ZATERDAG 25 JULI 2015

‘Ik ga de robijnen er grof
overheen gooien’

STALE, kunstenaar

Het portret van Salvador Dalí lijkt bijna driedimensionaal als je er een meter of vier vanaf staat. FOTO STALE

Geklodderd portret lijkt net echt
KunstenaarMartijn Sijtsma, oftewel Stale (34), gooitmet verf enmaakt daarmee verrassend realistische portretten.
Zijn klodderigewerk is dezeweek te zien opAmsterdamArtSquare. ‘Het gezicht spreektmij hetmeest aan.’

Amsterdam ArtSquare Jonge kunstenaars en bekende namen exposeren op pop-uptentoonstelling

advertentie

‘Dit is iets wat ik
kan, dat gevoel had
ik nooit gehad’

Tussen het Rijksmuseum en het Van
Goghmuseum staat op het Museum-
plein tot en met 30 juli de tijdelijke
expositieruimte van Amsterdam Art-
Square. Naast Stale exposeren ook
Gabriël Sterk, Ans Markus en een aan-
tal deelnemers aan de Van Goghwed-
strijd van het AvroTros-programma
Kunstuur. Omdat het 29 juli de 125ste
sterfdag van Van Gogh is heeft de ex-
positie een knipoog naar de beroemde
schilder. De expositie wordt geopend
door Willem van Gogh, achterkleinkind
van de broer van Vincent van Gogh,
Theo van Gogh. Tevens sieren twee-
duizend zonnebloemen de ruimte.
De toegang is gratis.

Tijdelijk ArtSquare


