De achtste dag staat voor eeuwigheid
en een nieuw begin. Na tijden van
angst, verwijdering en contrast
ontstaat een nieuwe tijd. Sprankelend,
spannend en verlangend.
Hugo Tieleman en Coen van Ham tonen
in een gezamenlijke presentatie hun
laatste expressieve schilderijen. Hugo
verbeeldt de natuur en de menselijke
invloed. Coen toont de mens met zijn
angsten, gevoelens en verlangens.
De vraag is: zijn we nu definitief ontdaan
van bestaande denkbeelden en vergeten
gewoontes? Voelen we ons verbonden
met de ander, de natuur, de wereld en
onszelf?
Zo ontstaat een toekomstbeeld waarin
mens en natuur op elkaar reageren.
Tieleman toont zowel grote doeken als
kleine werken op papier. Van Ham een
panoramisch werk van 16 meter en
schilderijen uit de teruggetrokken tijd:
‘inner identity’.
Ter gelegenheid van deze expositie
worden 10 special editions uitgegeven
met ieder twee unieke werken op papier
van beide kunstenaars.
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sweltering
dark doomsday
open me up
foster our stay
after the eighth day
coen van ham
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na de achtste dag
Een paar weken geleden zag ik een

Dan is er de zevende dag: “God zegende

post op social media met daarin een

de zevende dag en maakte hem heilig,

ironisch commentaar op de idee dat

want op die dag rustte God van al het

het Covid- vaccin te snel ontwikkeld

werk dat Hij scheppend tot stand had

zou zijn: “Nee, de aarde scheppen in

gebracht.”
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zeven dagen…?”
De hele schepping dus in zeven dagen,
Een paar dagen later zat ik aan de koffie

maar wat gebeurt er op de achtste

met Coen van Ham en Hugo Tieleman.

dag? Als god uitgerust is? Als het

Op het atelier van Hugo vertelden ze

verhaal uit is? Moeten we het dan maar

over hun plan voor een tentoonstelling

uitzoeken? Ik zie god al voor me als een

met de titel: after the eighth day.

boze vader die roept: “Regelen jullie het
dan maar zelf!” Mogen wij het inderdaad

Ik moest direct denken aan die post: de

verder invullen? Biedt de achtste dag

hele schepping in zeven dagen?

de mogelijkheid dingen anders te gaan
doen? En zo ja, wordt het daar beter

Het verhaal is helder: “In het begin schiep

van? Je kunt de achtste dag zien als

God de hemel en de aarde. De aarde

een symbool voor ongekende mogelijk-

was woest en leeg; duisternis lag over

heden, maar het kan ook het begin zijn

de diepte, en de geest van God zweefde

van ongelooflijk menselijk falen.

over de wateren. Toen zei God: ‘Er moet
licht zijn!’ En er was licht. En God zag dat

Onze hele weekindeling is gebaseerd op

het licht goed was. God scheidde het

zeven dagen. Maar hoe vaak verzuchten

licht van de duisternis; het licht noemde

we niet: zaten er maar acht dagen in

God dag, en de duisternis noemde Hij

een week. Het zou ons tijd geven om stil

nacht. Het werd avond en het werd

te staan, werk af te krijgen, na te denken

ochtend; dat was de eerste dag.”

over zaken waar we anders niet aan toe
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komen. In die zin betekent de achtste
De volgende dagen schept hij de zee,

dag een uitweg uit een volle agenda, uit

de planten en de bomen, de zon, maan,

de waan van de dag. De achtste dag is

sterren en seizoenen en de levende

een doorbreking van de gewone tijd.

wezens. Eerst de vogels en de vissen,
daarna de landdieren en uiteindelijk

De eerste lockdown vanwege Covid voelde

de mensen.

als zo’n achtste dag, als parallelle tijd.
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Rebecca Nelemans, kunsthistoricus

Kunstenaars zitten
altijd al in een soort
van zelfgekozen
lockdown.

over noodzakelijke beroepen en hadden

We kregen massaal en plotseling de tijd

de pandemie bewust te zijn geworden

om te mijmeren, terug te blikken, onze

van het belang van kunst en cultuur,

huizen op te ruimen, te wandelen en

zeker nu er zoveel maatschappelijke

te lezen. En we besloten met zijn allen

uitdagingen liggen.

meer tijd en daarmee oog voor onze
dierbaren. En onmiskenbaar werd
duidelijk hoezeer we kunst en cultuur
misten in ons dagelijkse bestaan.
Zelfs beleidsmakers lijken zich tijdens

dat het anders moest. We vonden dat
we deze pandemie moesten gebruiken
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Kunstenaars zitten altijd al in een soort

om oplossingen te bedenken op grote

van zelfgekozen lockdown. In de afzon-

vraagstukken als het einde van het

dering van hun atelier onderzoeken zij de

kapitalisme, milieu, duurzaamheid en een

belangrijke vragen van het leven. Elke

betere verdeling van middelen onder de

dag trekken zij zich terug in hun eigen

hele wereldbevolking. We waren klaar

parallelle wereld om de confrontatie aan

met de ratrace van alledag, wisten weer

te gaan met die vraagstukken en met

wat echt belangrijk was. We spraken

hun eigen twijfels daarover. En ook al

hebben ze uiteindelijk geen pasklare

Want de maatschappelijke uitdagingen

oplossingen, ze bieden ons wel een

zijn er nog steeds en worden steeds

venster op ongekende mogelijkheden.

dringender.

...hoe willen we in de
toekomst omgaan
met de natuur?
Hoe met elkaar?

Als schilders reflecteren zij ieder vanuit
een totaal andere invalshoek op de
veranderende wereld. Hugo verhoudt
zich in zijn landschappen tot de invloed
die we als mensen hebben op de ons
omringende natuur. Coen onderzoekt
in zijn expressieve figuurstudies zijn

De kunstenaars Coen van Ham en Hugo

verhouding tot de ander.

Tieleman kozen niet gewoon voor ‘de
achtste dag’ als titel voor hun eerste

In deze duo-tentoonstelling roepen

presentatie ‘post-covid’, maar ze gaan

ze vragen op als: hoe willen we in de

daar nog voorbij: after the eighth day,

toekomst omgaan met de natuur? Hoe

ná de achtste dag.

met elkaar? Daaronder gaat wellicht de
belangrijkste vraag schuil: welke verant-

We zijn inmiddels immers al twee jaar

woordelijkheid heeft en neemt ieder van

verder en dat gevoel van gemeenschap-

ons zelf?

pelijkheid en dromen van een mooiere
wereld uit de lente van 2020, ligt alweer
ver achter ons. We kunnen soms even
terugverlangen naar die stille lente, de
zee van tijd. We pinken een traantje weg
bij een eerste concert, bezoeken schoorvoetend weer de theaterzaal en gaan
massaal naar tentoonstellingen.
Aan de koffie met Hugo en Coen gaat
het al snel over de pandemie, over de

1

klimaatverandering, menselijk onvermogen

uit: Genesis 1;

en over de kans om het nu anders

2

te doen. Beter.

Idem;
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residu
Maar sinds 2015 zijn de landschappen
steeds leger. Alsof hij de natuur de
afwezigheid van mensen toewenst. De
mens zelf is sowieso fysiek de grote
afwezige in zijn werk. Wat hij schildert zijn
de sporen die we achtergelaten hebben:
ontbossing, vervuiling, mijnresten.
De verlaten landschappen die hij toont
Voor Corona maakte Hugo Tieleman

roepen herinneringen op aan de dysto-

verre reizen. Naar Namibië, Amerika,

pische zone uit Tarkovsky’s film Stalker. 3

Nepal, IJsland, verre bestemmingen met

Waar bij Tarkovsky het landschap nog

één gemene deler: onontgonnen gebied.

de achtergrond is voor een spirituele en

Vroeger wilde Hugo geoloog worden, of

filosofische zoektocht van drie mensen,

archeoloog. Graven in de bodem, zaken

maakt Tieleman het landschap, of liever

onderzoeken, blootleggen. Maar hij koos

nog de bodem zelf, tot onderwerp.

voor een opleiding tot kunstenaar. Toch

Zoals vele mensen is hij bezorgd door

is de geologie nooit ver weg. Opvallend

alarmerende berichten in de pers over

vaak schildert hij in zijn landschappen

ontbossing, overstroming, smeltend

alleen de bodem. Zonder horizon.

permafrost, vervuilende industrie en

Zijn doeken –liggend bewerkt met acryl-

mijnbouw.

of olieverf, alkydlak en terpentine–
worden zelf grond. Vervuilde grond.

Niet voor niets koos hij als titel voor een

Het residu van het proces van kwasten

omvangrijke publicatie van zijn werk in

en spuiten vormt de voorstelling, zoals

2015 voor land of confusion, naar een

het residu van mijnbouw het landschap

nummer van Genesis.4 De songtekst

vormt.

“There’s too many men, too many
people. Making too many problems”, is

Een jaar of acht geleden kon je in zijn

na bijna 40 jaar nog steeds een

werk nog met regelmaat tekenen van

waarheid als een koe.

menselijk bestaan ontdekken: een
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oude hut of vervallen schuur, een touw

Een journaliste van NRC, Marianne

verstrikt in vegetatie, wat verwaaide

Vermeijden, schreef over de publicatie

slingers in de takken van een struik.

dat de landschappen van Tieleman

deden denken aan een landschap een

zien we fluorescerend citroengeel naast

eeuw in de toekomst waar zich een ramp

ijzermenie-oranje en chemo-luminis-

heeft voltrokken.

cerend paars. Giftige, bijtende kleuren
gecombineerd met opvallend veel wit en

Dus is het niet gek
dat de doeken de
laatste jaren leger
worden, abstracter,
meer confronterend.

“niet alleen één maar zeven en twintig
zwarten”, zoals zijn voorganger Vincent
van Gogh het beschreef. 5
Daarmee toont hij ons een compromislozer uitgekleed beeld van de werkelijkheid. Of liever het residu van die
werkelijkheid, vergelijkbaar met de
kokende lavastromen op La Palma:

Inmiddels, leven we in een tijd waarin we

verschrikkelijk, maar wondermooi.

alleen maar kunnen hopen dat we die
ramp nog wat jaren uit kunnen stellen.
Maar een eeuw? Dus is het niet gek dat
de doeken de laatste jaren leger worden,
abstracter, meer confronterend.

3
Stalker is een film uit 1979 van de Russische regisseur

Tieleman beperkt zich niet tot die

Andrej Tarkovski, gebaseerd op het boek Bermtoeristen

confrontatie. Naast zijn bezorgdheid

van Arkadi en Boris Stroegatski;

deelt hij ook zijn liefde voor de natuur
én zijn fascinatie als schilder voor de

4

structuur en kleur van de aanwezige

Land of Confusion is een nummer van de Britse

vervuiling. Hij ziet een parallel tussen

rockband Genesis uit 1986 geschreven door Michael

het ongeordend groeien van de natuur

Rutherford, Phillip David Charles Collins en Anthony

en de oncontroleerbare weg die de

George Banks;

verf gaat. Hij zoekt in zijn werk naar het
moment waarop beide processen niet

5

meer van elkaar te onderscheiden zijn en

http://vangoghletters.org/vg/letters/let536/letter.

de verf aarde of gif wordt en andersom.

html, brief 536 aan zijn broer Theo: “Rembrandt en Hals,

Was zijn kleurgebruik aanvankelijk nog

gebruikten ze geen zwart? en Velasquez??? Niet alleen

esthetiserend. In de laatste serie werken

één maar zeven en twintig zwarten, verzeker ik U.”;
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deforestation 12
200 x 150 cm | mixed media op canvas | 2022
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deforestation 2 (palm oil fire)
120 x 200 cm | mixed media op canvas | 2022

deforestation 11
120 x 100 cm | mixed media op canvas | 2022
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tailings 21
150 x 200 cm | mixed media op canvas | 2019

tailings 3
110 x 170 cm | mixed media op canvas | 2018
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tailings 20
150 x 100 cm | mixed media op canvas | 2019

11

tailings 22s
31 x 41 cm | mixed media op papier | 2021

tailings 23s
19 x 30 cm | mixed media op papier | 2021

tailings 5s
42 x 56 cm | mixed media op papier | 2019
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deforestation 3 (palm oil fire)
130 x 170 cm | mixed media op canvas | 2018
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tar sand 30
100 x 135 cm | mixed media op canvas | 2018
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mining site
130 x 170 cm | mixed media op canvas | 2018
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tailings 14s
30 x 40 cm | mixed media op papier | 2018

tailings 9s
40 x 30 cm | mixed media op papier | 2018
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tailings 25s

tailings 10s

42 x 56 cm | mixed media op papier | 2021

40 x 30 cm | mixed media op papier | 2018

tailings 21s
42 x 56 cm | mixed media op papier | 2019

tailings 18s
31 x 41 cm | mixed media op papier | 2019

tailings 11s
40 x 30 cm | mixed media op papier | 2018
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endangered flower 4
(thelymitra atronitida)
60 x 30 cm | mixed media op canvas | 2018
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lost landscape 3
27,5 x 50,5 cm | steen, grind, zand, hars en
ander materiaal op paneel | 2018

lost landscape
120 x 120 x 80 cm | steen, zand, water, spuitverf
en ander materiaal op zinken blad | 2022
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in contact

(met oude meesters)

op zoek naar de emoties, het innerlijke
leven, de identiteit en het karakter van
zijn modellen: “Ik schilder portretten
van iemands binnenkant.” Zijn intuïtie
speelt daarbij een grote rol.
En zijn opleiding tot neuro linguïstisch
programmeer (NLP-) coach helpt hem
door te dringen tot dat waar het model
zich wellicht niet bewust van is.
Als ontwerper is Coen van Ham al
jaren intensief aan het nadenken over

Het schilderkunstige proces is voor

identiteit en hoe die vorm te geven.

hem bijna omgekeerd evenredig aan

Het is niet vreemd dat identiteit ook zo’n

ontwerpen. Als ontwerper schept hij

grote rol speelt in zijn vrije werk.

orde in de chaos. Als schilder gaat hij

Daarom werkt Van Ham altijd met

juist het gevecht met het menselijke

model, naar model. Het gaat hem niet

instinct aan. Zoals met het feit dat

om een realistisch portret van het

borsten en piemels altijd de eerste en

naakte uiterlijk van de mensen die op

meeste aandacht trekken. Dat een

zijn bank plaats nemen, al begint elk

model vooral met zijn of haar uiterlijk

doek precies daarmee.

bezig is. Of dat er spanningen voelbaar

Maar door een intensief contact en

zijn bij een stel dat voor hem poseert.

lange gesprekken tijdens het schilderen,

Sinds hij een jaar of zeven geleden meer

ontstaat het uiteindelijke, haast abstract

tijd vrij maakte voor zijn autonome

expressionistische doek.

werk, was het model leidend. In de
lockdown van voorjaar 2020 werd dat

Met zijn acrylschilderijen past hij in een

ingewikkeld. Hij maakte een aantal

traditie die via de vroege Wassily

zelfportretjes en bladerde opnieuw door

Kandinsky, langs Anselm Gorky en

oude schetsen.

Willem de Kooning naar schilders als
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Francis Bacon en Adrian Ghenie loopt.

Daardoor ging hij verder werken op

Kunstenaars die voorbij de zichtbare

oude doeken van eerdere modellen.

werkelijkheid proberen te kijken, zonder

Sinds het weer kan en mag, dienen de

die werkelijkheid echt uit het oog te

modellen zich –op basis van wat ze van

verliezen. Ook Van Ham schildert door,

de schilder gezien hebben– zelf aan.

De serie inner identity borduurt nog

hoe het model vooral oppervlakkig blij

voort op het vroegere werk. In het

is met zijn gespierde torso.

schilderij space sausage bijvoorbeeld
verbeeldt de kleurrijke verentooi het

Van Ham lijkt zich met deze serie als

innerlijke leven van de bevriende kunste-

schilder volwassen te verklaren en

naar die experimenteert met psyche-

de strijd aan te gaan met de oude

delica, op de plaats van zijn rechterhand

meesters. De doeken die in een cirkel

ontwaren we een kleurrijk palet.

opgesteld worden, roepen uiteraard
allereerst herinneringen op aan de

Als schilder gaat hij
juist het gevecht
met het menselijke
instinct aan.

plafondschilderingen die Michelangelo
Buonarroti maakte voor de Sixtijnse
kapel – die ook toen al eerder een ode
waren aan het mannelijke naakt dan
aan de verhalen uit de bijbel.
Maar als je wat langer kijkt naar herken

Maar bij Van Ham is er tijdens die

je het wellustig plezierige naakt van de

pandemie ook iets veranderd. De

18e eeuwse Jean-Honoré Fragonard

periode van isolement en bezinning

dat hier een verbond is aangegaan met

heeft hem sterker gemaakt. Niet langer

het unheimische kleurgebruik van de 16e

volgt hij wat het model met zich mee-

eeuwse El Greco.

brengt, maar neemt hij steeds meer de
regie. De raad van zijn goede vriend

In part 7 sluit Van Ham zelfs aan bij

en collega Tieleman om groter te gaan

een traditie van dode christussen van

werken heeft hij ter harte genomen.

Giovanni Bellini tot Rembrandt van Rijn.
Met een – volgens de schilder toevallig

In de meest recente achtdelige serie

ontstaan – halo rond het hoofd van de

the eighth day, met doeken van elk

liggende figuur, weet hij een eigen versie

één bij twee meter, startte hij vanuit een

te schilderen van dit kunsthistorische

vooropgezet plan. Hij liet zijn modellen

archetype, zonder dat de figuur het

door hem bedachte poses aannemen.

gevoel van eigentijdse terloopsheid

Niet langer voert het innerlijke leven van

verliest. In de afhangende rechterarm

het model de boventoon, al herkennen

treffen we immers het altijd aanwezige

we in part 3 van deze serie nog duidelijk

mobiel.
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the eighth day (panorama)
1600 x 200 cm | acryl op canvas | 2022
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part 1 | 2
3|4
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the eighth day (panorama)
100 x 1600 cm | acryl op canvas | 2022
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part 5 | 6
7|8
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the eighth day (studies)
15 x 30 cm | acryl op papier 32,8 x 48,3 cm | 2021

part 1 | 2
5|6

ontwikkel- en werkproces van het panorama
the eighth day op het schilderatelier van
Hugo Tieleman
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part 3 | 4
7|8
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body parts 15 + 16
20 x 20 cm | acryl op paneel | 2020

body parts 21 + 22
20 x 20 cm | acryl op paneel | 2020
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fathom X
100 x 180 cm | acryl op canvas | 2021
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inner space (galaxy)
60 x 80 cm | acryl op canvas | 2021

inner space (homesick)
100 x 70 cm | acryl op canvas | 2021
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inner space (major tom)
90 x 70 cm | acryl op canvas | 2021

inner space (space sausage)
70 x 90 cm | acryl op canvas | 2021
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inner space (osculation)
diptiek 2 x 100 x 60 cm | acryl op canvas | 2021
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na de achtste dag?
Op het atelier van Hugo, vertelt Coen
me terloops dat de achtste dag ook
de dag is van de besnijdenis van
joodse jongens. Het is opmerkelijk dat
die besnijdenis volgens de Bijbel per se
acht dagen na de geboorte moest
plaatsvinden. 6
Op de achtste dag heeft een baby
blijkbaar meer bruikbare protrombine
dan op enige andere dag in zijn leven.
Dat wil zeggen dat op de achtste dag
een bloeding sneller stopt dan op enig
ander moment in zijn bestaan.
Met andere woorden: de achtste dag
is de perfecte dag voor een besnijdenis.
In de joodse traditie staat de besnijdenis symbool voor het verbond tussen
mens en God.
Hugo Tieleman en Coen van Ham
dagen ons uit om dat verbond wat
ruimer te nemen, en meer in contact
te zijn met onze eigen natuur en de
wereld om ons heen.

6
“Wie acht dagen oud is, zal bij u besneden Worden”
(Genesis 17:19., Leviticus 12:3).

34

hugo tieleman

coen van ham

Hugo Tieleman (Eindhoven, 1982)

Coen van Ham (Eindhoven, 1971)

Volgde een opleiding aan SintLucas in

Volgde een opleiding aan SintLucas in

Boxtel, waar hij Coen leerde kennen als

Boxtel en van 1992 tot 1996 aan Design

zijn docent.

Academy Eindhoven.

Daarna studeerde hij van 2003 tot 2007

Hij leerde naast het vak van ontwerper

aan de HKU in Utrecht. Hij werd direct

ook naar model schilderen. Naast zijn

opgemerkt door verschillende galeries

succesvolle praktijk als ontwerper en

en won diverse keren de publieksprijs van

adviseur met betrekking tot identiteit, is

de Koninklijke prijs voor Vrije Schilderkunst

hij altijd autonoom werk blijven maken.

(2011, 2013 en 2014).
Sinds 2014 maakt hij meer tijd vrij
Zijn werk is opgenomen in verschillende

voor zijn autonome pad als beeldend

particuliere- en bedrijfscollecties.

kunstenaar. Op die weg ontmoette hij
zijn oud-leerling Hugo Tieleman. Die
coacht Coen op zijn beurt weer bij zijn
schilderproces.
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english summary

after the eighth day

The eighth day represents eternity and

9 tm 18 april 2022

new beginnings. After times of fear,

De Kruisruimte

separation and contrast a new era

Eindhoven

arises. Sparkling, exciting and craving.
The question is: have we definitely rid

organisatie

ourselves of existing ideas and forgotten

ArtConnections

habits? Do we feel connected to others,
nature, the world and ourselves?

kunstwerken
Hugo Tieleman

Hugo Tieleman and Coen van Ham show

Coen van Ham

their latest expressive paintings in a joint
presentation. Hugo depicts nature and

tekstbijdrage

human influence. Coen displays people

Rebecca Nelemans

with their fears, feelings and desires.
vertaling
In this way a vision of the future arises

Yvonne Meijer

where people and nature respond to
each other.

communicatie
Stan Berkers

dank

Sanne Prevoo

Deze expositie is georganiseerd door
Artconnections en mogelijk gemaakt

grafische vormgeving

door Stichting Cultuur Eindhoven,
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