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Voor het plan van deze werkweek had ik twee bestaande beelden als uitgangspunt genomen (zie hieronder). 
In deze beelden zijn vormen ontstaan doordat onderdelen voor een deel bevestigd zijn aan iets en voor een 
deel los zijn. Ik had bedacht dat ik beelden wilde fotograferen waarin dit gegeven terug kwam om aan de 
hand daarvan materiaal onderzoek te doen.

Toen ik begon met fotograferen kwam mijn focus meer te liggen op dingen op straat waarbij een spoor te 
zien is van een menselijke handeling. Waar onderdelen bij elkaar zijn gebracht en in deze staat zijn achter 
gelaten of dingen die een bepaalde menselijke beweging suggereren. 



Hangen, plakken, vastknopen



Stapelen, vouwen



Ergens iets omheen of in doen



Ik heb vanuit de foto’s een selectie gemaakt van verschillende menselijke handelingen:
- Het bevestigen van iets aan iets door het op te hangen, op te plakken, om te binden
- Het stapelen of vouwen
- Het ergens iets omheen doen of in stoppen

Het zijn verschillende menselijke handelingen die objecten in een bepaalde staat achter laten. Ze zijn soms 
per ongeluk en soms met een bepaald doel op deze manier bij elkaar gebracht. 

Ik zie veel schilderkunstige overeenkomsten met datgene dat in de foto’s gebeurt. Als het gaat om richtingen 
in de ruimte en in de handeling.  

Ik zie de dingen die bevestigd zijn als dingen die gaan over het verticale deel van de ruimte. Ze zijn ergens 
opgeplakt, vastgeknoopt, opgehangen en hangen daardoor van boven naar beneden of zijn ergens tegenaan 
bevestigd. 
De gestapelde of gevouwen objecten liggen op de grond en hebben vanuit daar een richting die zich van on-
deraf steeds verder naar boven toe stapelt. Ook kunnen de dingen naast elkaar gezet zijn of gevouwen worden 
in een horizontale richting. 
De dingen die ergens omheen of in zitten gaan ergens omheen of in. 
Op deze manier zijn alle richtingen aanwezig, zowel op het platte vlak als ruimtelijk. Met dit gegeven speel ik 
als ik schilder. 

Ook de handelingen op zich hebben een bepaald karakter. Het knopen, hangen, plakken, stapelen, vouwen, 
ombinden. Ze zouden vertaald kunnen worden naar schilderkunstige handelingen. 



Een onderzoek naar het stapelen met een 
cilindervorm en een blokvorm. Deze hebben 
beiden een ander karakter. Bij de cilindervorm 
krijg je de associatie dat het zou kunnen gaan 
rollen als ze naast elkaar gestapeld zijn en bij 
de blokken dat ze gaan schuiven. Dit sugge-
reert een andere voorzetting van wat zou gaan 
gebeuren als het in beweging wordt gezet. 









In de bovenstaande foto’s is ook de mens aanwezig. Hij houdt iets vast met een hand en leunt met de andere 
arm. Ik heb verschillende uitsnedes uit deze foto genomen waardoor de focus ergens anders op ligt. Bijvoor-
beeld alleen de hand die iets vast houdt. Het vasthouden en de vorm die de bladzijde daardoor maakt. En de 
vorm van de bollende bladzijde met de bolling in de slaapzak daarachter. Dit zijn meer ruimtelijke onder-
zoekjes, uitsnedes van een situatie. 

Door deze werkperiode ben ik mij bewust geworden hoe belangrijk het voor mijn werkproces is om regel-
matig te fotograferen. Om juist grappige, toevallige impulsen te krijgen van buitenaf die verbonden zijn met 
de alledaagsheid van dingen en mensen. Daarom wil ik vanaf nu een online archief bijhouden waar ik foto’s, 
schetsen en werken van andere kunstenaars post. Hierdoor hoop ik beeldende linken te kunnen leggen in de 
loop der tijd. De beelden kunnen dan een tijd rusten en associaties tussen beelden kunnen ontstaan op een 
natuurlijke manier. 

Hierbij is een link naar dit online archief:
www.romeevanoers.tumblr.com

Waar ik aan het begin van de werkperiode zei dat ik mij wilde focussen op dingen die half bevestigd waren 
en half los ben ik wat breder gaan werken. Uiteindelijk komt het wel op hetzelfde neer: de dingen zijn in een 
bepaalde staat achtergelaten door een menselijke handeling. Het leek mij interessanter om die menselijke 
handeling te benoemen dan de staat van het object. Door de handeling te benoemen kan ik meer een proces 
uitdiepen waarbij ik ook de ruimte en de schildershandeling bevraag. Ik zie deze werkperiode dan ook als 
het begin van een groter project en wil aan de hand van bovengenoemde handelingen gaan schilderen om te 
vereenvoudigen en abstracter te denken. Vanuit daar kan ik een plan maken voor een mogelijk ruimtelijk of 
performatief onderzoek.


