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‘Ik ga de robijnen er grof
overheen gooien’
STALE, kunstenaar

Nieuw album van
Prince op komst
LONDEN – Prince heeft een nieuw
album klaar. Dat heeft zijn band 3rd
Eye Girl bevestigd. Het 38ste studioalbum van Prince gaat The Hit&Run
Album heten en komt binnenkort uit.
De naam refereert aan zijn pop-upconcerten die op de dag van spelen
worden aangekondigd. Het nummer
Hardrocklover, dat 1 juli online verscheen, is de eerste single. (BBC)

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

Geklodderd portret lijkt net echt
Kunstenaar Martijn Sijtsma, oftewel Stale (34), gooit met verf en maakt daarmee verrassend realistische portretten.
Zijn klodderige werk is deze week te zien op Amsterdam ArtSquare. ‘Het gezicht spreekt mij het meest aan.’
CLARISSA VAN DEVENTER

H

iphop klinkt door de
ruimte waar hij werkt.
Stale is bezig met zijn
laatste werk voor de
expositie voor Amsterdam ArtSquare op
het Museumplein begint. Hij wacht
op een lading robijnen die wat vertraging hebben opgelopen. De kunstenaar werkt met zijn eigen acrylmengsel. Klein nadeel; de schilder is
allergisch voor zijn eigen brouwseltje. Daarom werkt hij nu met handschoenen aan en beschermende kleding.
De kunstenaar besloot rond zijn
dertigste toch maar iets met tekenen
te gaan doen. Hij is meer een autodidact dan iemand die de schoolbanken opzoekt. Zijn opleiding tot kunstenaar bestond uit een cursus acrylschilderen voor beginners, samen
met huisvrouwen van in de zestig.
“Daar heb ik niet echt veel van geleerd, maar ik kreeg wel het gevoel:
Dit is iets is wat ik kan. Een gevoel
dat ik daarvoor nooit had gehad.”
Daarna is hij gewoon heel erg veel
gaan uitproberen, oefenen en doen.
Stale is een bijnaam die Martijn
Sijtsma in zijn jeugd kreeg en die hij
nu als artiestennaam gebruikt. Gewoon op zijn Nederlands uitgesproken. “Sommige mensen uit mijn
geboortedorp Hoogwoud weten niet
eens hoe ik echt heet.”
Zijn werk is qua techniek te vergelijken met dat van Jackson Pollock, alleen blijft het niet bij losse abstracte
verfklodders, maar vormen ze een
portret. “Het gezicht spreekt mij het

‘Dit is iets wat ik
kan, dat gevoel had
ik nooit gehad’
meest aan. Voornamelijk de ogen.
Ogen zijn het levendigst om te schilderen.” Dat deel van het gezicht
schildert hij door iets minder wild
met acrylverf te gooien. De haartjes
van de iris legt hij voorzichtig neer
om er daarna glasachtig materiaal
overheen te schilderen. Hierdoor kijken de ogen de toeschouwer aandachtig aan.
“Mijn techniek leent zich ook het
best voor het maken van een gezicht.
Als ik bijvoorbeeld een boot of een
auto wil schilderen, dan heb ik te
maken met rechte lijnen en dan
werkt het gooien met verf niet zo.”
De kracht van het werk wordt sterker naarmate je er van een afstand
naar kijkt. Zo lijkt de neus van het
portret van Dalí haast 3D, wanneer je
er een metertje of vier vanaf staat.

Het portret van Salvador Dalí lijkt bijna driedimensionaal als je er een meter of vier vanaf staat.
In de portrettenreeks die hij deze
week exposeert, worden gezichten
van onder anderen Vincent van
Gogh, Dalí en Lauren Bacall herkend.
Zijn nieuwste werk hangt op de
advertentie

achterste muur van de gezamenlijke
expositieruimte op het Museumplein. Dat is handig, want het borstbeeld van Zlatan Ibrahimovic (220 bij
130 cm), heeft ruimte nodig.

Op het schilderij krijgt de voetballer
net als bij een echt icoon een Bijbel
en een aureool. Rondom de Bijbel komen driehonderd robijnen. De stenen worden er niet netjes op geplakt.
“Ik ga ze er heel grof overheen gooien, dus sommige zakken weg in de
verf. Wat blijft glimmen blijft glimmen, wat zinkt dat zinkt. Het maakt
mij niet uit. Ze zijn geslepen, dus er
zit wel een glinstering in.”
Het gezicht krijgt een lichtkrans
waar vier vierkante meter 23 karaats
bladgoud in is verwerkt. Het doek
draagt de titel What’s a king to a god,
een zinnetje uit No church in the wild,
een liedje van rappers Kanye West en
Jay Z.
“Ibrahimovic noemt zichzelf letterlijk god, dus ik vond een icoon wel bij
hem passen,” zegt Stale.

FOTO STALE

Tijdelijk ArtSquare
Tussen het Rijksmuseum en het Van
Goghmuseum staat op het Museumplein tot en met 30 juli de tijdelijke
expositieruimte van Amsterdam ArtSquare. Naast Stale exposeren ook
Gabriël Sterk, Ans Markus en een aantal deelnemers aan de Van Goghwedstrijd van het AvroTros-programma
Kunstuur. Omdat het 29 juli de 125ste
sterfdag van Van Gogh is heeft de expositie 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 tweeduizend zonnebloemen de ruimte.
De toegang is gratis.

