Steden in ontwikkeling
Interview met Annemarie Petri
Annemarie Petri werkt in een oud schoolgebouw in Den Haag. Het atelier is groot genoeg
om de vereiste anderhalve meter te handhaven. Het is een mooie, hoge en lichte ruimte
waar haar cursisten apart aan een tafel kunnen zitten en er staat een etspers.
In 2019 won ze de Van Ommeren – De Voogt prijs in Pulchri Studio met één van haar
etsen uit de serie De steden en de tijd. In januari had ze er een expositie met de twee
andere genomineerden. Zowel deze serie als die ervoor, De onzichtbare steden,
passen prima bij het thema van dit nummer van Pandora, Babylonisch.
Ze maakt daarnaast ook bijzondere schilderijen en beelden.
Door Lizan van Dijk & Ruud Vermeer
Foto’s kunstwerken: Rob Mostert

“Er valt veel over deze etsen te vertellen;

de plaat waardoor die lichter wordt. Dat

het niet alleen het werk aan die ene ets was,

het zijn steden in ontwikkeling. In een stad
zoals Rome kom je dat veelvuldig tegen.
Je ziet nog restanten van gebouwen uit de
Oudheid naast hedendaagse bouwwerken
en er wordt voortdurend nog bijgebouwd.
Het futuristische heb ik er zelf bij bedacht.
Ik houd heel erg van de werken van Giovanni
Battista Piranesi en daar zie je elementen
van terug in mijn werk.
Je kunt door mijn steden heen kijken. Al die
gebouwen liggen als lagen over elkaar heen.
Dat doe ik door verschillende etsplaten
over elkaar heen te drukken en soms één
etsplaat meerdere keren af te drukken. Bij
elke volgende afdruk zit er minder inkt op

heb ik bij verschillende etsen in die serie
gedaan. De lichtere afdrukken verdwijnen
dan eigenlijk naar de achtergrond waardoor
er een soort diepte in het werk ontstaat.”

maar dat ze er 35 jaar over had gedaan om
tot dit werk te komen. Die gedachte ervoer
ze als een eye-opener, want als kunstenaar
benoem je dat meestal niet.

Ontwikkeling en verandering

Annemarie heeft de etsen bijzondere titels
gegeven, zoals De stad waar de mensen niet
konden stoppen met bouwen en De stad
waar de mensen hadden geleerd wat vergeving was. Doordat ze onderdelen van oudere
etsen met elkaar te combineert ontstaan er
nieuwe constructies. Op die manier wordt
het een dynamisch geheel.
Etsen is een heel arbeidsintensieve techniek
en het heeft lang geduurd voor zij de vrij
heid voelde om op deze manier te werken.
Het heeft haar bij deze serie anderhalf jaar
gekost voordat ze de eerste prent maakte
waar ze tevreden over was. Er waren een
heleboel lastige technische problemen die

Annemarie etst al vanaf haar achttiende en
ze heeft na jaren hard werken een goede
techniek ontwikkeld. Deze etsen zijn mono
prints wat betekent dat er maar eentje van
is. Het is ook niet na te maken omdat er een
grote toevalsfactor meespeelt.
Iemand vroeg haar hoe lang ze er over deed
om een werk te maken. Toen bedacht ze dat

opgelost moesten worden.
En nog steeds is ieder nieuw werk een expe
riment. Ze werkt aan zo’n 20 etsen tegelijk
en het duurt maanden voordat er iets af is.
Het thema van deze serie is ontwikkeling
en verandering. Dat is waar het eigenlijk
om gaat. Het is de tijd die voorbij gaat.
Verleden, heden en toekomst. Mensen
zijn voortdurend in ontwikkeling. Dat is
een interessant en actueel thema. Ze ont
dekte dat ze dingen die ze als kind voelde
nog steeds in zich heeft. Tegelijk is er de
herinnering aan mensen die overleden zijn.
Ze zijn nog steeds in haar leven verweven,
net alsof ze nog steeds een beetje met
haar meelopen.
“Het heeft misschien wel met ouder worden
te maken dat ik nu besef dat het er allemaal
Annemarie Petri aan het drukken in haar atelier, (foto Froukje Zandvliet)
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De stad waar de mensen probeerden om zo dicht moge
lijk bij God te komen, ets, 75 x 50 cm

De stad die zichzelf net zolang bleef herhalen, ets, 65 x 50 cm

Babel, ets, 75 x 50 cm

tegelijk mag zijn. Ik heb er vrede mee dat de

Als je een portret van iemand schildert gaat

een grote rol speelt. In de ets De stad waar

tijd voorbij gaat. Het is een van de moeilijk
ste thema’s in het leven van een mens. Ik
vind het belangrijk dat een kunstenaar die
thema’s in zijn werk verwerkt. Voor mij is het
essentieel dat kunstenaars de juiste vragen
stellen en zaken zichtbaar maken die ons de
absurditeit, of de schoonheid of het bijzondere van het leven tonen.
Kunst kan dan leiden tot een dialoog tussen
mensen en tot bewustwording.

het er vooral om het karakter, het wezen
van iemand te vangen. Dat geldt even
eens voor een stad. Het Zicht op Delft van
Vermeer is niet alleen maar de weergave
van een stad, maar eveneens een sfeerbeeld
waarbij de kleuren en de lichtval een grote
rol spelen.

de mensen hadden geleerd wat vergeving
was, heb ik mijn bezoek aan de stad Dres
den in Duitsland verwerkt. Na de oorlog is de
stad weer opgebouwd, net als Die Frauenkir
che. De Duitsers zijn intensief bezig geweest
met de schuldvraag, ze hebben als eerste
land hun eigen oorlogsmisdadigers berecht.
Je ziet de verwoeste stad met daarbij het
beeld dat in Berlijn staat. Op de achtergrond
zie je de wederopbouw.”

Bij mij is het niet alleen de vergankelijkheid maar net zo goed de wederopbouw die

Bij mij is het niet alleen de vergankelijkheid maar
net zo goed de wederopbouw die een grote rol speelt

Drone City, ets, 70 x 50 cm

De stad waar de luchtkastelen tot aan de hemel reikten, ets,

De groene stad, ets, 75 x 50 cm
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Humor is voor mij de smeerolie
om een boodschap mee te geven
Het maakt dat je de problemen
kunt relativeren
Het moet ergens over gaan

Denkend aan Piranesi, ets - monoprint, 100 x 80 cm

De steden en de tijd, ets - monoprint, 100 x 80 cm

Annemarie vindt het symbolisch voor wat er
gebeurt tijdens een mensenleven. Je bouwt
steeds weer dingen op die vervolgens weer
worden afgebroken of vergaan. Het hoort
gewoon bij het leven. Ze werd opgevoed
door ouders die heel bewust de Tweede
Wereldoorlog hadden meegemaakt. Als er
ooit oorlog komt dan moet je het overleven
was de boodschap. Pas later besefte ze dat
je ook wel gewoon mocht genieten van het
leven in vrede. Dat is wel iets dat de kunst
haar gebracht heeft. Door de kunst kunnen
zowel zware als luchtige thema’s in beel
den worden gegoten. Je creëert iets, waar
mensen genoegen aan kunnen beleven, als
troostend kunnen ervaren of waarin ze zich
kunnen herkennen.
Ze zal voor zichzelf niet zo snel zeggen dat
iets af is. Dat kan soms lang duren. Pas dan
stuurt ze het de wereld in. Voor haar is het
belangrijkst dat een kunstenaar autonoom
is. Je moet niet alleen iets maken voor het
geld. Ze verdient natuurlijk wel geld met
haar kunst, maar geeft daarnaast ook les.
Haar werk moet ergens over gaan. Dat
vindt ze voor zichzelf heel belangrijk. Ze wil
financieel autonoom en tevens geestelijk
onafhankelijk zijn. Dat betekent dat je heel
stevig in je schoenen moet staan. En het is
ook het verschil tussen een kunstenaar en
iemand die graag schildert.
Na de middelbare school ging ze op haar 18e
naar de Vrije Academie hier in Den Haag.
Dat was een bijzondere periode waarin ze
veel heeft geleerd. Ze kon er alle vakken
volgen en de leraren kiezen die ze wilde.
Ze vindt het nu nog steeds prettig om zelf
dingen te ontdekken in plaats van dat een
ander zegt wat ze moet doen. Dat heeft er
toe geleid dat ze is gaan schilderen, beeld
houwen en etsen. Die drie disciplines lopen
qua onderwerpen natuurlijk in elkaar over.
“Ik geef les aan amateurs op verschillende
niveaus. Er zijn er die al prachtig kunnen
schilderen terwijl anderen net beginnen. De
Vrije Academie heeft mij gevormd als mens,

De stad met de tweelingtorens, ets - monoprint, 76 x 56 cm

maar ik ben er ook over na gaan denken
hoe ik zelf wilde lesgeven. Er heerst een heel
relaxte sfeer op mijn atelier omdat ik dat
prettig vind. Mensen hoeven van mij niet
een volgorde te volgen van bijvoorbeeld
eerst leren tekenen en daarna schilderen.
Ze mogen alles. Al doende lopen mensen
tegen beperkingen aan en dat zet ze aan om
iets erbij te leren. Er is geen vast lesprogram
ma, maar ik kijk naar de persoon en wat die
wil en kan. Dat vond ik zo fijn van die Vrije
Academie. En het werkt beter dan een vast
lesprogramma waar mensen soms helemaal
niet in passen.
Ik heb aan werken uit de serie Onzichtbare
steden vaak titels gegeven die iets humo
ristisch hebben, zoals De stad waar mensen
werken belangrijker vonden dan gelukkig
zijn. Maar als je wel eens een film hebt
gezien over werken in een fabriek in China,
waarbij arbeiders zelfs luiers aan krijgen om
maar door te kunnen werken, besef je dat
het ook echt een hele serieuze kant heeft.
Net zoals in Nederlandse slachterijen waar
mensen veel te dicht naast elkaar werken en
wonen en daardoor Corona krijgen. De titel
De stad waar mensen steeds meer moeite
hadden om het hoofd boven water te houden
is dan wel geestig, maar heeft wel degelijk
een serieuze ondertoon. Vaak werkt zoiets
beter dan dat je dingen recht voor z’n raap
zegt of op een hele harde manier laat zien.
Humor is voor mij de smeerolie om een
boodschap mee te geven. Het maakt dat je
de problemen kunt relativeren.
De Onzichtbare steden verwijst naar de ro
man van Italo Calvino. Dat boek vertelt over
de manieren waarop je een stad benadert.”
Annemarie benadrukt dat haar etsen zelf
standige beelden zijn die een eigen verhaal
vertellen. Daar gaat veel tijd in zitten. Hoe
vaker ze het erover heeft, hoe duidelijker
het voor haarzelf wordt. Voor zowel haar
schilderijen als voor haar monoprints heeft
ze als motto: Een echt kunstwerk daar moet
je in kunnen wonen.

www.annemariepetri.nl

