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KUNST-stukjes
Waden op de grens tussen water en land
Heerlijk is dat! Met mijn blote voeten door fris helder water waden. Eén worden met de
natuur. Als een vis in het water, de vogel in de lucht. Dan niet langs het zanderige
strand, maar over de rotsachtige kust. Dan wel oppassen dat ik niet uitglijd over
slijmerige algen of op scherpe stenen stap. De kleuren zijn fantastisch, onnatuurlijke
tinten door de stroming gevormd. Het is een schouwspel om mijn hoofd oplettend bij te
houden, anders lig ik voordat ik tot 3 kan tellen op mijn achterste tussen de glibberige
keien. Maar toch zou ik willen wegdromen met de lijnen in het water, gemaakt door
meedeinende algen en wieren. Me laten meevoeren tussen de rotsen door over
zanderige paden naar het grote water, de zee.
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Dat kan. Zelfs thuis in huis. Want op mijn tafel ligt namelijk de eigen uitgave van Ninet
Kaijser. Deze kunstenaar tekent de natuurlijk gevormde kust. De composities zijn haar
woorden om een verhaal te vertellen. In deze woordeloze vertelling verbeeldt zij de
wereld om haar heen. “Woorden zijn voor mij niet toereikend”, zegt ze daarover, “mijn
werk is een middel om verbinding te maken tussen mijzelf en de buitenwereld.” Met
een uitgesproken liefde voor die grens tussen zee en land, waar het water de aarde
schijnt in te nemen, te overspoelen. Maar deze grond wapent zich met rotsen, om
weerstand te bieden. Deze eeuwige strijd van de elementen is eigenzinnig, halsstarrig
en koppig tegelijk. Dat onverzettelijke is het karakter van de natuur. Het is er altijd en
zal er eeuwig zijn, daar is niets tegen te doen. Ninet Kaijser kan ervan genieten en ik
heb plezier in haar wellust.
Kaijser kijkt goed naar die natuur daar aan de kust. Of eigenlijk naar de tijd, naar de
getijden. Wat deze doen met de natuur. Hoe deze laat slijten en vormen door golven
en schuren. Zij neemt de stroming waar, hoe het water vloeit, de kracht van de stenen.
Maar ook ziet ze lijnen, de vormen daarin. De rotsen, de algen, de kleuren. In de tijd
evolueert de natuur. Wordt de werkelijkheid gekneed tot een nieuwe realiteit. Het
bouwt zich langzaam laag voor laag op - erosie, afbraak, en opnieuw beginnen.

KUNST-stukjes
Zo stelt Kaijser haar kunst ook samen. De langzame opbouw, gestaag in de tijd. De
natuur doet daar een evolutie lang over. Zolang heeft de kunstenaar geen moment van
leven. Maar de tekeningen in kleurpotlood komen laag na laag tot stand. Ze neemt er
de tijd voor om de zee langs de rotsen te laten slijpen.
In het boekwerkje staan vier thema’s, maar telkens blijft het onderwerp de kust. Kaijser
overziet het grote geheel in COAST en dan ontstaat er ook een immens werk. Ik kan
daar ingezogen worden denk ik, gezien de opstelling in de grote ruimte van een
expositiezaal waarvan een afdruk in het boek staat. Het is een kaal landschap dat
positief onherbergzaam lijkt. Want ik kijk tussen het decor van rotsen, waar geen
uitweg mogelijk is voor mijn plankenkoorts, over de zee op een waterige zon. Ik moet
wel dit beeld in, kan er niet voor blijven staan. Het brengt me automatisch verder het
werk van Kaijser in.
In SHORE toont zij een tweeledige wereld. Het kan zee zijn, maar ook land. Het is de
manier van kijken. In het boek is de compositie in stukken geknipt, waarvan delen als
een collage op het witte papier zijn uitgelegd. Meer interessant dan het werk zelf een
bladzij verder, omdat ik vermoed wat ik zie maar het niet zeker weet.
Van grote rotspartijen is een dubbelportret gemaakt in TOGETHER. Een mannelijke en
een vrouwelijke kant. Zonder uitleg blijft het een surrealistische tekening, een
decorstuk voor de figuratie van bijvoorbeeld een Salvador Dalí. Een geheimzinnig kaal
landschap dat zucht om wat menselijke inbreng.

Meer ingang vind ik in de MICROSERIE. Op handen en voeten sluip ik over de
rotsbodem van een oceaanbeek. Het getij voert het water af en aan. Het wil mij in zich
opnemen en ik laat me al te graag meevoeren. Af en aan. In deze serie werken
onderzoekt Ninet Kaijser vormen, kleuren en structuren, texturen. Het is een groeiende
serie en wordt door haar wel gebruikt als schetsboek voor het qua formaat grote werk.
Met de camera zoomt ze in op de kust en haalt er abstracte details uit. Deze prints
vormen de basis om (op) verder te tekenen. Laag over laag kan ze vormen laten
vervagen of deze juist accentueren. De collectie laat een natuurlijke kleurplaat zien,
die door het grafiet van potlood enigszins grauw lijkt. Maar gelukkig zitten er in de
tekendoos ook uitgesproken fijne kleurpotloden, zodat de tinten intens opgevrolijkt
worden. Het is een plezier ernaar te kijken, een lust, een genot. Door de arceringen
van het potlood is er beweging. Wenken de algen, dansen de wieren en druppelen de
rotsen. Het is een spel van water en land.
Ninet Kaijser schept in deze techniek een tijdloze, verstilde wereld die desondanks
een dynamisch karakter heeft. De natuurlijke ordening is haar werkruimte. Ze
rangschikt in de tekeningen een eigen wereld. Sprookjesachtig, maar zeker
vervreemdend. Het is er niet, maar voelt vertrouwd aan. Ik kan erin wegdromen, maar
het kan me ook overvallen als een nachtmerrie. Dicht op de kust fantaseer ik over
verkwikkend water dat fantastische tinten mengt, maar van een afstand voel ik me
koud en eenzaam. Het kan twee kanten op bij Kaijser. Gelukkig zit ze in de geprinte
uitgave dicht op de huid van de natuur. De grens tussen water en land, zee en strand.
Coast - Shore - Together - Micro, tekeningen van Ninet Kaijser. Uitgave in eigen
beheer, 2021.
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