A U C H Studenten van de afdeling Grafisch Ontwerpen van de Gerrit
Rietveld Academie in Amsterdam namen twee kleurenlitho’s van de Franse
kunstenaar Édouard Vuillard (1868-1940) als uitgangspunt voor eigen interpretaties van huiselijke interieurs. Op de werkplaatsen van de academie experimenteerden ze op ongebruikelijk grote afmetingen, met onbekend materiaal
en voor hen nieuwe, hands-on technieken. Vier studenten vertellen over hun
werkwijze en ervaringen.
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tussen oud
en eigentijds werk
zichtbaar
wordt
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‘De opdracht om op textiel op groot formaat – 6 meter lang en 1,50
meter breed – te gaan ontwerpen haalde de studenten uit hun comfortzone’, aldus Felicia von Zweigbergk, docent bij de vakgroep Grafisch Ontwerpen van de Gerrit Rietveld Academie. ‘Het is een uitdagende opdracht die buiten de beperkingen van het
computerscherm en het A4-formaat valt. Hetzelfde geldt voor textiel als drager van een grafische opdracht. Textiel is wel de link
met de leefwereld in de litho’s van Édouard Vuillard.’
KLEURENLITHOGRAFIEËN

Vuillards prentenserie ‘Paysages et Intérieurs’, die tot en met 8
januari 2020 te zien was in het prentenkabinet van het Van Gogh

Museum in Amsterdam, vormde het uitgangspunt voor de opdracht. De serie bestaat
uit dertien kleurenlithografieën die een
inkijkje geven in de persoonlijke leefwereld
van de kunstenaar. Wat de serie bijzonder
maakt, is dat Vuillard afstand nam van de
zichtbare werkelijkheid door nadruk te leggen op decoratieve patronen. Omdat zijn
moeder een naaiatelier aan huis had, was
Vuillard omgeven door textiel en decoratieve patronen.
JUNA HORSTMANS

Juna Horstmans uit Australië richtte zich
op het heldere kleurenschema en de decoratieve elementen van de prent ‘Interieur
met roze behang’ van Vuillard. Op zoek naar
een nieuwe aanpak analyseerde ze het werk
als volgt: ‘Vuillard integreert decoratieve
elementen in een natuurlijke omgeving en
wekt zo een huiselijke, warme sfeer op. Ik
werk met dezelfde kleurtonen, technieken
en patronen, maar op een gedeconstrueerde
wijze.’ Ze gebruikte zeefdruktechniek, digitaal borduren en een DIY-marmertechniek.
De grote afmetingen van de lap maakten
vooral het toepassen van het digitale borduren, dat vanwege technische restricties
van de machine gebonden is aan kleine
formaten, erg lastig. Ze plaatste de patronen
daarom niet, zoals gebruikelijk, strikt in lijn
en naast elkaar, maar intuïtief en losjes verdeeld over het oppervlak.
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KEN WENRUI ZHAO

Ken Wenrui Zhao uit China nam eveneens de litho ‘Interieur met
roze behang’ als uitgangspunt. Hij werkte digitaal in het programma
Illustrator. Hij deconstrueerde de litho door de omtrekken van het
figuur en de kamer eruit te halen, ze te abstraheren en op kleurvelden te plaatsen. Vuillards vloeiende lijnen komen terug in de
vorm van zwierige digitale spraytekeningen. Ken heeft het ontwerp machinaal als digitale print op katoen laten uitvoeren. Het
doek toont een unieke, 5,7 meter lange, zich niet in een patroon
herhalende print. Dit in tegenstelling tot industriële textiele dessins waar patronen zich om de zoveel centimeter herhalen, zoals
bijvoorbeeld in gordijnstoffen. ‘Ik wilde ook het idee van een domestic space verruimen en heb het abstract gemaakt, en het weggehaald uit het figuratieve.’
LINNÉA RUTZ

Linnéa Rutz uit Zweden heeft in samenwerking met Karl Emil
Bengtson uit Denemarken de donkere jurk van de litho ‘Les deux
belles soers’ van Vuillard als inspiratie gebruikt om een wollen
stof met tie-dye-techniek te be-werken. ‘Vuillard tekende huiselijke vertrekken met veel textiele motieven erin. Om het gevoel
van thuis en warmte weer te geven en invoelbaar te maken, wilden we op directe wijze met een wollen stof werken. De patronen
van tie-dye zijn weliswaar geen prints, maar refereren visueel aan
patronen en textiele dessins.’
JULIETTE LÉPINEAU

Juliette Lépineau uit Frankrijk interpreteerde dezelfde litho op
poëtische wijze. In haar begeleidende tekst staat: ‘She has a double
life. Everyday, she sits there looking at the place where they met.
Her black dress in contrast with the background.’ Ze schilderde
vloeiende lijnen op een dunne, donkerrode stof en zette accenten
met ‘puff’ inkt, een reactieve inkt die bij het strijken een driedimensionaal effect geeft. Het gevoel dat de stof oproept, is inderdaad romantisch, maar met een geheimzinnige stemming.
PRESENTATIE

Achttien stoffen waren gepresenteerd in de lichte gang vóór het
prentenkabinet van het Van Gogh Museum. Ze waren op grote,
houten frames van 74 centimeter breed en 213 of 286 centimeter
hoog gespannen. Het was een gigantisch uitvergroot, stalen archief
en een spannende verwijzing naar de kleurenlitho’s in de aan-grenzende ruimte, het schaars verlichte prentenkabinet.
De veiligheidsvoorschriften van het museum bepaalden de nogal
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Foto's
1 Werk van Juliette Lépineau, geïnspireerd op de
litho ‘Les deux belles
soers’ van Vuillard (foto:
Felicia von Zweigbergk).
2 Édouard Vuillard, De
twee schoonzussen (Les
deux belles-soeurs),
1899, lithografie in vier
kleuren op Chinees
papier, 37,7 x 30,9 cm
(collectie Van Gogh
Museum, Amsterdam,
Vincent van Gogh Stichting).
3 Édouard Vuillard (18681940), Interieur met roze
behang III (Intérieur aux
tentures roses III), 1899,
lithografie in vijf kleuren
op Chinees papier, 36,9 x
29,9 cm (collectie Van
Gogh Museum, Amsterdam, Vincent van Gogh
Stichting).
4, 5 Impressie van de
workshop (foto: Felicia
von Zweigbergk).
6 Materiaalproeven van
de studenten (foto: Felicia von Zweigbergk).

strakke vormgeving van de stoffen presentatie. Het gratis mee te nemen, mooi vormgegeven magazine met afbeeldingen van
alle werken liet foto’s zien van de doeken
als volumineus bewegend textiel. Deze aanpak introduceerde een onverwachte dynamiek en contrasteerde tegelijkertijd met de
verstilde prenten van Vuillard. Het was
intrigerend en mooi dat de samenhang tussen oud en eigentijds werk duidelijk zichtbaar werd.
VERVOLG

Alle geïnterviewde studenten benadrukken
dat vooral ook het vervolg van de opdracht
interessant was. Juna was al tijdens het
project geïnteresseerd geraakt in andere
media, technieken en materialen en is nu
vaak in de textiele werkplaatsen te vinden.
Enkele van de stoffen zijn voor een performance in het raamprogramma van het Van
Gogh Museum gebruikt. Andere stukken
zijn, geheel in de huiselijke sfeer van Vuillard, nu dienstbaar als gordijnen of kussenslopen. Deze interpretaties van Vuillards
‘fin-de-siècle’ kleurenlitho’s en omzetting
naar hedendaagse vormgeving zijn een
interessante en geslaagde fusie van digitale
en ‘hands-on’ werkwijzen.
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