
“Nadat ik jarenlang zelfportretten schil-

derde, was ik op zoek naar een nieuwe 

manier om tot een beeld te komen. In 

die periode kreeg ik zelf kinderen en 

als ik hen fotografeerde, als ze aan het 

spelen of rennen waren bijvoorbeeld, 

leverde dat heel natuurlijk en spontane 

beelden op. Hun ongebreidelde poses 

vormden voor mij een bron van inspira-

tie. Ik realiseerde me dat ik kinderen op 

eenzelfde manier zou kunnen schilderen 

als een zelfportret. Voor mij is een kind 

een onbeschreven blad, in het geschil-

derde kindergezicht kan ik wel honder-

den emoties leggen zonder dat deze er 

direct achter zitten. 

Het begint bij mij met kijken en fotogra-

feren. De foto projecteer ik op het doek 

zodat ik de compositie kan overnemen. 

Daar schilder ik overheen. Op een ge-

geven moment gaat het schilderij een 

eigen leven leiden: er vindt een transfor-

matie plaats van licht, kleur en formaat. 

Ik schilder altijd met metaal- en sepia-

pigmenten. Die grijze kleuren zijn mijn 

schilderkunstige wereld geworden: ik 

denk ook echt in die kleuren. In de loop 

van de tijd is mijn palet steeds donkerder 

geworden. Zo heb ik een serie schilde-

rijen van kindergezichten gemaakt die 

bijna helemaal zwart zijn. Je moet echt 

moeite doen om de voorstelling te zien. 

Kiki Lamers:
 Onbeschreven blad
CV
Geboren: 1964, Nijmegen
Opleiding: Koninklijke 
Academie voor Kunst en 
Vormgeving, Den Bosch; 
Rijksakademie voor Beelden-
de Kunsten, Amsterdam
Maakt: schilderijen en sinds 
2011 ook sculpturen
Werkt in: Rotterdam en 
Rougeux (FR)
Won: Koninklijke Subsidie 
voor de Vrije Schilderkunst 
(1990) en Jordaan-Van Heek 
Prijs (2010)
Vertegenwoordigd door: 
Annet Gelink, Amsterdam
Inspiratie: !lms (Tarkovski en 
Ingmar Bergman), literatuur, 
kunst uit de middeleeuwen 
en vroege Renaissance

Mijn schilderijen van kinderen werden in 

die tijd ook abstracter: ik ben gaan in-

zoomen totdat het werk alleen nog maar 

ging over de lichtinval of een bepaald 

stuk gezicht. 

Inmiddels is de periode voorbij dat mijn 

werk echt om kleine kinderen of het 

kind-zijn draaide. Het gaat mij nu meer 

om een emotie of een sfeer. Maar de 

kinderen blijven wel terugkomen in mijn 

werk, en ook in de sculpturen die ik sinds 

2011 maak. Ik had plotseling geen zin 

meer om met modellen te werken, zoals 

ik deed voor mijn schilderijen, en besloot 

zelf beelden te maken van zwarte klei. 

Nadat ik jaren gezichten had geschil-

derd, ontstonden de beelden van kinde-

ren en volwassenen nu vanzelf. Alsof ik al 

die gezichten nog in mijn hoofd had, en 

vooral in mijn handen.

Die sculpturen fotografeer ik, zonder sta-

tief en onder donkere omstandigheden, 

waardoor het beeld vaag blijft; het wekt 

de suggestie dat de sculptuur ook een 

echt kind zou kunnen zijn. 

De duistere kant van het leven heeft 

mij altijd bezig gehouden. Ik heb een 

periode embryoschedels gefotografeerd 

en geschilderd. Ik wilde wat doen met 

het vanitas-thema. Deze schilderijen 

roepen een gevoel van horror op, maar 

ze hebben tegelijkertijd iets zachts. Een 

babyschedeltje heeft nog geen tand-

jes, en dus ook niet die gekke grijns die 

schedels van volwassenen hebben. Mijn 

schilderijen van kinderen zijn duister-

der dan je misschien in eerste instantie 

zou denken. Het zijn geen portretten, 

maar abstractere representaties van een 

gevoel. Het kind is voor mij een prachtig 

thema om van alles aan op te hangen.” 

“IN HET GESCHILDERDE KINDERGEZICHT 
KAN IK WEL HONDERDEN EMOTIES LEGGEN” Kiki Lamers!Untitled 2009" 

courtesy Annet Gelink Gallery

Twee kunstenaars vertellen over een thema dat zij delen. Kijk op p. 28 voor Ruud van Empel.

Kinderen
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