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DE zee blijkt haar favoriete plek,
als ze moet kiezen tussen

dat, de stad of het bos. „De zee heeft
dat oneindige in zich. Daar voel ik
me prettig bij. Ik heb onlangs een vijf-
daagse strandwandeling gemaakt en
dat was fantastisch. Het landschap
verandert dan eigenlijk amper en
daardoor ben je in staat om echt naar
binnen te keren.” Dat zal ze vaker
zeggen tijdens tijdens het gesprek;
‘naar binnen keren’. Noortje Haegens
ziet daarin namelijk een van de
belangrijkste elementen van haar
kunst: „Verstilling, eenvoud, het
wezenlijke.” Even peinst ze en dan:
„Want als je naar binnenkeert, dan

komt er iets bloot te liggen. En daar
gaat het natuurlijk allemaal om.”
De in Steensel geboren, nu in Breda
werkzame Haegens (1985) opent

zaterdag haar eerste solotentoonstel-
ling bij galerie Pennings in Eindho-
ven. Video’s en foto’s laat ze zien.
Beelden van de kunstenares in lande-
lijke omgevingen; bossen of water.
Of beide. En waarin Haegens als
ietwat vreemd element zichzelf is.
Schommelend boven een rimpelloos
meertje, Of juist (omgekeerde) rim-
pels veroorzakend in een uitgestrekt
water. Of je ziet een vrouwfiguur
uiterst langzaam in een mist op je af
komen. Zó langzaam dat je je
afvraagt of er überhaupt wel iets
beweegt in dat fascinerende land-
schap. En juist dát wil Haegens
bereiken met haar kunstwerken.

Haegens houdt van weids en van de
winter. Niets maakt haar meer geluk-
kig dan sneeuw in een uitgestrekt
landschap („De naaktheid van dat

landschap: wauw!”). Of wandelen,
dat maakt haar mogelijk nóg blijer.
„Want wandelen is voor mij een
manier van mediteren. De cadans,
het simpele van de handelingen die
horen bij het wandelen, dat is zó
fijn!” En omdat het raakt aan medite-
ren, doet ze het het liefste alleen. In
het dicht bij het atelier gelegen Cadet-
tenkamp bijvoorbeeld, waar een aan-
tal van haar video’s is opgenomen en
waar ook dit interview plaatsvindt,
maar ook elders in Brabant. En in
september gaat ze in het kader van
een uitwisselingsprogramma naar
Lapland. Wandelen. Van hut naar
hut. Zes weken lang. Ze kijkt er
verlangend naar uit.
Terug eerst naar Steensel waar het
ouderlijk huis blijkt te liggen aan de
rand van het dorp. „Een lange tuin
die grenst aan de bossen. Daar was ik
als kind vaak te vinden.” En ja, die
omgeving is bepalend geweest voor
wat ze later – nu dus – doet. „Op de
academie ga je heel erg op zoek naar
de essentie, naar wat voor jou het be-
langrijkste, de kern is. En dat bleek
‘het-buiten-zijn’ te wezen.”
Haegens wordt dan ook geprikkeld
door locaties. Waar andere kunste-
naars al op voorhand een beeld in het
hoofd hebben, of weten die dag aan
de slag te gaan met – pakweg – blau-
we verf, gaat Haegens zo blanco mo-
gelijk op stap en scant vervolgens de

omgeving waar ze doorheen stapt.
„Door het wandelen kom ik op een
plek en die ga ik dan onderzoeken.
Zoals hier in het Cadettenkamp. Aan
de rand van dit bos ligt de snelweg
en door daar vaak te lopen, voelde ik
op een goed moment het contrast
tussen de rust van het bos en de
drukte van die autoweg en heb dat
vervolgens in een video gegoten.”
Dat bereiken kan volgens de kunste-
nares alleen maar door wandelen.
Wat dat zo bijzonder maakt? „Die
overgave, de beleving. En voor mij is
het wandelen echt een methode om

De punt van het mes raakt
bijna de hoogzwangere
buik. Vier mannen houden
de naakte vrouw in be-
dwang, één van hen heeft
een pistool losjes onder het
elastiek van zijn sport-
broekje gestoken. Het schil-
derij van Ronald Ophuis,
tegen de achterwand van
de expositieruimte, trekt
de bezoeker naar zich toe.
Niet alleen door de enor-
me afmetingen, maar ook
door het huiveringwekken-
de beeld: het grofst denkba-
re geweld. Wegkijken is
geen optie.
The Bet, Boy or Girl? Sierra
Leone 2001 is het meest ex-
pliciete werk op de exposi-
tie Beauty of violence in Ga-
rage Rotterdam. Geweld

neemt in het werk van elk
van de zeven deelnemende
kunstenaars een andere ge-
daante aan. Het verschuilt
zich achter humor en
kitsch, vermomt zich als
erotiek of religie, en lijkt
soms zelfs op liefde.
Van de Eindhovense kun-
stenaar Aaron van Erp han-
gen er twee schilderijen,
die de confrontatie aan-
gaan met het werk van Op-
huis. Ook hij schilderde
vier mannen en een naakte
vrouw, er wordt een degen
getrokken, er vloeit bloed.
Maar zo realistisch als Op-
huis schildert, zo ongrijp-
baar is Van Erp. Geweld is
bij hem in het absurde ge-
trokken (Uit de hand gelo-
pen after officeborrel heet

De vele gedaanten
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Drie jaar na haar afstuderen in
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video’s en foto’s.

Een gesprek, in het bos.
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„ I k v i n d h e t m o o i a l s m e n s e n m i j n w e r k z i e n
e n d a n s t i l v a l l e n o f – a l s v a n z e l f – b e g i n n e n
t e f l u i s t e r e n . D a t v i n d i k g r o o t c o m p l i m e n t ,
w a n t d a t g e e f t a a n d a t h e t d a n é c h t w e r k t . ”
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tot werk te komen.” Fietsen? „Nee,
dat gaat veel te snel.”
De muziek of, beter: het geluid bij de
video’s maakt Haegens zelf en altijd
nadat de film klaar is. „En daarbij
staat voorop dat het geluid de idee
van de film moet ondersteunen. Het
moet geen muziekstuk worden, dan
is het teveel. Het moet zo minimalis-
tisch mogelijk. Net als m’n video’s
eigenlijk. Maar een beetje schuren
vind ik wel tof.” Dus ja, ze houdt van
de muziek van een minimalist als
Phillip Glas, maar noemt als eerste
de IJslandse band Sigur Rós en geeft

aan te zijn opgegroeid met het werk
van Portishead: „Als kind vond ik het
heerlijk om naar die muziek te luiste-
ren. Die bas die in je onderbuik trilt...
Heerlijk.”
Kunstenaars waar ze veel mee op-
heeft: „Jan Dibbets, dat nuchtere, Ne-
derlandse bijna. Daar voel ik wel iets
bij maar ook bij het werk van Marijke
van Warmerdam.”
Richard Long noemt ze ook, net als
Hamish Fulton: „Niet zo vreemd met
dat wandelen van mij hè?! Die ste-
nen cirkel van Long in museum De
Pont in Tilburg, dat komt zó hard bin-

nen bij mij – prachtig.”
Na een dipje – ‘veel te lang, te hard
gewerkt’ – kwam ze toe aan een al
langgekoesterde wens: een flinke
poos in een klooster verblijven. „Het
werden de fraters in Vught, omdat
daar ook een gastatelier aan vast zit.
Prachtige tijd was dat, met veel medi-
tatie en overal groen. Zeer confronte-
rend ook. Dáár ben ik erachter geko-
men dat het wandelen mijn manier
van meditatie is – en dat ik dat echt
nodig heb om tot mijzelf, tot de kern
en dus tot mijn kunst te komen.”
Haegens hoopt dat bezoekers van de

tentoonstelling stil worden van het
werk: „En dat ze het de volgende dag
er eens over hebben wat ze nu pre-
cies hebben gezien. Ik vind het mooi
als mensen mijn werk zien en bijna
als vanzelf gaan fluisteren. Dan
werkt het echt; da’s een mooi compli-
ment.”

Noortje Haegens, video en fotografie.
Galerie Pennings, Geldropseweg 61B,
Eindhoven. Open: do en vr: 13.00-18.00,
za: 13.00-17.00 uur. Van 10/5 - 14/6.
Opening: 10/5 van 17.00-19.00 uur door
Frank Eerhart.

dit werk), zijn figuren zijn
doorzichtig, vluchtig als
droomgestalten. Het is
spannend om deze twee
‘geweldenaars’ naast elkaar
te zien. Waar bij Ophuis de
gruwelen plaatsvinden in
het volle daglicht, is het bij
Van Erp altijd schemerduis-
ter.
Er zijn behalve op deze
schilderijen nog veel meer
wapens te zien in de ten-
toonstelling. Het oogstre-
lende marmeren beeld Isa-
belle Schiltz as Crawling Fi-
gure van Thom Puckey ver-
beeldt óók een naakte
vrouw, maar ditmaal is ze
zelf gewapend: schoonheid
en geweld zijn verenigd in
één figuur.
Een in acrylaat gegoten

pistool van Ted Noten ligt
vlakbij een tros reusachtige
jachtgeweren van Eylem
Aladogan. Net als Puckey
gebruiken deze twee kun-
stenaars wapens als symbo-
len van strijd: tussen het
mannelijke en het vrouwe-
lijke, tussen vernietiging
en schoonheid.
En dan zijn er nog de kun-
stenaars die geen wapens
nodig hebben om geweld
te verbeelden. De video
Love knows many faces
(2005) van de tweeling L.A.
Raeven, waarin de twee
vrouwen in een meer
zwemmen en elkaar naar
beneden duwen om zich
daarna aan elkaar vast te
klampen in een innige
omhelzing, is misschien

overbekend, maar voegt
wel een diepere laag toe
aan de expositie. Dit
geweld is niet grof, het
lijkt zelfs verdacht veel op
liefde. De zussen zijn tot
elkaar veroordeeld, haten
elkaar, kunnen niet zonder
elkaar, hijgen uit in elkaars
armen. Bij dit ongewapen-
de gevecht is de neiging je
blik af te wenden nog veel
groter dan bij de brute beel-
den van Ophuis.
Die intieme kant van ge-
weld komt ook terug in de
video Dereviled van David
Haines: de evangelische
voorganger die ‘duivels van
homoseksualiteit’ uitdrijft
drukt al biddend het hoofd
van een ‘bezetene’ langdu-
rig tegen zijn borst.

Geweld tegen homo’s
vermomd met de mantel
der liefde.
Deze kleine expositie ver-
telt een gelaagd, spannend
en verrassend verhaal over
schoonheid en geweld, dat

voor de toeschouwer volop
ruimte laat voor reflectie.

Beauty of violence, Garage
Rotterdam, Goudsewagen-
straat 27 Rotterdam.
Open: wo t/m zo, 12.30-17.30

uur, t/m 6 juli.
Donderdag 12 juni om 21.00
uur: Brandstof, speciale film-
avond met inleiding door
Sacha Bronwasser, samen-
gesteld door Cinema Zuid
i.s.m. The One Minutes.

van geweld

Still uit de video
IW van Noortje
Haegens, onder-
deel van de presen-
tatie in Eindhoven.

Uit de hand gelopen after officeborrel van Aaron van Erp.
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