
HET PROCES

Ik ben geboren tussen de 
weilanden en de bossen, 
heb altijd verlangd naar 
rivieren en zeeën. 

Waar water is - is  
ruimte, licht, lucht, 
stilte en beweging.

Daar ben ik nu. 

ANNET WANDERS



FILM 2WATER

In mijn werk zit vaak beweging, maar ook ruimte. Achteraf gezien kan ik vaststellen 
dat dit logisch is. deze beelden, ze passen bij mij. 

Wat vooraf ging 1:

Als kind, geboren en getogen tussen de weilanden, 
zittend op paardenruggen, staand tussen koeien en liggend tussen de planten, 

genoot ik van het leven. 
Wilde alles uitproberen wat verboden was, was rijk aan fantasie en initiatief.  

Het leven was puur. 
Als jongvolwassene wilde ik weg uit die wereld, ik wilde vrijer kunnen denken, 

vrijer kunnen bewegen, wilde daar wonen waar water was. Eerst bij rivieren en later 
bij de zee. 

Het is niet vreemd dat mijn werken vaak geïnspireerd zijn door 
de natuur, sneeuw, de zee, het water, akkers, de lucht,

waar ruimte is. 

Maar ook de beweging die je terugziet in havens, bouwerijen, fabrieken, stations. 
inspireert me.  

Wat vooraf ging 2:

In Parijs zag ik een schilderij van Kupka, 
daar liep ik zo vaak langs dat de suppoost dacht dat ik hem aan het verleiden was. 
Het licht en de warmte in dat schilderij, Planes by Colours (1910-11),  fantastisch.  

In Musea en tijdens exposities kan ik enorm verrast worden en helemaal warmlopen voor 
kunstwerken en hun kunstenaars. Voor mensen als Daniel Richter en David Schnell. 

Richter omdat hij heftige taferelen en kleuren gebruikt op grote doeken. David Sch-
nell omdat hij een beweging in zijn werk weet weer te geven die mij fascineert. 

 Ik wilde ook beweging en energie in mijn werk. 

Constant en zijn kleurgebruik, mooi levendig. Tjebbe Beekman en Kiefer: het ruige in 
hun werk. Hier voel je het materiaal, de verf. 

 

Toch werd op expo’s mijn oog altijd getrokken naar zwart-wit werken. Zoals Rachel 
Maulwurf bominslagen en vuren kan weergeven. Het heeft iets puurs, dat zwart-wit.

Ik heb mezelf de laatste jaren gedwongen me te focussen, op compositie, op de toets, 
de sfeer van het werk. Ik heb in deze jaren veel geschilderd, werd vrijer in mijn 
verf gebruik, durfde het grotere gebaar te maken. Mijn werk veranderde geleidelijk 

aan. Net zoals mijn smaak veranderde.
wat ik twee jaar geleden fantastisch kon vinden was even later niet meer zo bij-

zonder. 

Ik werd me bewust hoe je als kunstenaar iets nieuws kunt creëren. Door iets bij de 
lurven te pakken en hierop door te gaan. Bijvoorbeeld met het startpunt “architectuur 

en ruimte”. Zie FILM 1

Wat vooraf ging 3:

FILM 1, het proces 

Dit proces startte met een opdracht over architectuur en bovenal ruimte. Ik heb 
foto’s gemaakt van een stuk gaas op een vel papier in de zon. Dit leverde een grote 

variëteit aan vormen op.
Daarna volgden bewerkingen van foto’s met terpentine en een spuitbus met verf. 
En het eindigt met het ontstaan van allerlei werken die de ruimte weergeven.

Werken in houtskool, acryl, pastel en olieverf. Dit proces werd beïnvloed door ac-
tuele gebeurtenissen zoals een Tsunami in Japan, die verwoestende kracht! Maar ook 

door de natuur en de seizoenen.

WAT NU:

Mijn afstudeerwerk is gemaakt op papier met verschillende houtskolen en chuncky 
charcoal. In verschillende formaten variërend van 210 cm x 150 cm tot 15 cm bij 9 cm.

Het beginpunt voor deze serie is/was plastic en zee:

ZEE

Deze zomer las ik een artikel over de plastic soep in de zee. drijvend plastic, 
afval, bij elkaar gekomen in de oceaan, door stromingen. Zo groot als 

Frankrijk en Spanje bij elkaar. Dit raakt mij. De zee is voor mij belangrijk.

De wind in je gezicht, de zon op je huid, de kracht van de golven bij het zwemmen.
Deze zee, daar ging het over in het artikel. Deze zee zit vol met plastic, dat uiteen 
valt in minuscule deeltjes, maar niet oplost. De deeltjes zijn op alle stranden over 

de hele wereld te vinden, ook in de verste uithoeken. Ze worden opgenomen door 
organismen en hebben uiteindelijk een verwoestende uitwerking.

PLASTIC

Ik bewaar al jaren transparante plastic verpakkingsvormen. Gewoon omdat ze vaak mooi 
zijn. Neem nou de vorm van een schaaltje waarin 4 peren verpakt liggen, netjes in het 

vierkant, op druppelvormige plastic houders. 

FILM 2: het proces

Ik heb allerlei foto’s gemaakt van plastic en netten op een schilderij. Daarna werken 
gemaakt met acrylinkt,soms op verkreukeld papier, en het wegschrapen van papier.

 Uiteindelijk ben ik de zwart-wit werken met alleen houtskool en chuncky charcoal 
gaan maken, de zee en het water zelf.

Met houtskool blijf ik intuïtief werken, houtskool heeft iets puurs. 
Iedere zet die je maakt is op een bepaalde manier definitief.

De vormen en de beweging is in deze werken al genoeg en hebben geen kleur nodig. 

===============

Het is fijn om mezelf mee te nemen in zo’n proces.  
Uiteindelijk kom ik altijd weer uit op werk waar beweging of ruimte in zit. 

Gewoon omdat dat nu bij me past.

FILM  1


