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Kunstenaar Puck Verkade draait rollen om
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Puck Verkade liet in een atelier aan de Weimarstraat 99 keer haar portret schilderen. Door amateurs en professionele kunstenaars. Op

1 juni opent haar tentoonstelling, waar u met Puck op zoek kunt naar de grenzen van de kunst, kunst in de YouTube-generatie en het

verschil tussen kunstenaar en publiek.

Na haar afstuderen in 2011 aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) vroeg Puck Verkade zich af, wie ze als

kunstenaar nu eigenlijk was. ‘Op de academie krijg je een bepaald idee van het kunstenaarschap, nu wil ik zelf nadenken. Wat is de

invloed van de tijdgeest op de betekenis die wij aan kunst of de kunstenaar geven? Ik kom zelf net van de academie en begin in de

professionele kunstwereld. Ik zit er nog een beetje tussenin, daardoor voel ik me vrij om vragen te stellen. Aan mezelf en aan het

publiek.’

Heden Hier

De Haagse organisatie voor beeldende kunst Heden stelt een pand in de Weimarstraat beschikbaar aan wisselende kunstenaars voor

kortlopende projecten. De afgelopen maanden maakte Puck gebruik van dit atelier ‘Heden Hier’ voor haar onderzoek en ze presenteert

er ook haar resultaten.

Een van de onderwerpen van Pucks zoektocht is de opkomst van amateurkunst. ‘De YouTube-generatie, do it yourself, ook veel

kunstinstellingen doen hieraan mee zoals de Appel en het Gemeentemuseum. Amateur was lange tijd een vies woord in de beeldende

kunst.

Puck studeerde af in de richting ‘autonoom’, wat wil zeggen dat ze niet één specialiteit heeft. ‘Er is een grensvervaging in de

hedendaagse kunstpraktijk. Kunstenaars hebben geen specialisme meer, ze lenen van andere vakgebieden. En wat is dan kunst en wat

niet? Lenen is normaal, maar ben je dan in dat andere vakgebied eigenlijk weer amateur?’

'Alleskunner'

‘In het begin ben ik veel theorie gaan lezen, bijvoorbeeld van kunstfilosoof Camiel van Winkel (http://www.camielvanwinkel.nl/) . Toen

ben ik een blog gaan bijhouden, persoonlijk, maar gerelateerd aan de theorie. Ik noem mijn project ‘Avonturen van een alleskunner’,

maar een woord als ‘alleskunner’, ben ik dan een rolmodel of wil en kan ik dat niet? Doe ik zonder specialisme van alles wat en niks

echt?’

In Heden Hier nodigde Puck iedereen die wilde uit om haar portret te komen schilderen. ‘Vroeger heb ik als bijbaantje model gestaan

voor kunstklasjes. Ik heb gemerkt dat amateurschilders evenveel van hun eigen gezicht laten zien als van het model. Dus een schilder

die zelf heel kleine ogen heeft, schildert mij ook met kleine ogen! Ik heb dus eigenlijk 99 zelfportretten laten schilderen door anderen. Je

kunstwerk laten maken door anderen, dat werpt vragen op over auteurschap en autonomie. Op de expositie wordt het 1 geheel, dan

hangen ze allemaal op een grote muur. Ze komen zo te hangen dat alle portretten naar de bezoeker kijken.’

Nieuwe Rembrandt

Puck deed dit jaar ook mee aan kunst-talentenjacht ‘De nieuwe Rembrandt’. Daar filmde ze alles wat er gebeurde. Op haar

tentoonstelling zijn straks steeds drie beelden naast elkaar te zien, als een soort panorama. Er is ontzettend veel te zien, maar het is wel

een geheel. De behind-the-scenes shots worden afgewisseld met reacties van het publiek op de show, eigen reflecties en interviews,

om meerdere kanten van het spectrum te belichten. Een reality-show over een reality-show? ‘Het was een video-infiltratie. Ik heb aan
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IDTV en de AVRO gezegd dat ik alles wilde documenteren. Mijn vader is als cameraman met alles meegegaan. Ik was dus deelnemer

én regisseur van mijn eigen documentaire. Ik draaide de rollen om, net als toen ik mijn atelier weggaf om mijn portret te schilderen.’

Droste-effect

Natuurlijk begon Puck in de loop van De Nieuwe Rembrandt ook zelf het wedstrijdelement te voelen. ‘Je wilt dan gewoon winnen, maar

tegelijkertijd de touwtjes in handen houden. Dat gaat soms wringen. Maar ik had iets meer afstand dan de anderen, alles wat er

gebeurde was voor mij ook materiaal. Zij werken met hetzelfde medium als ik, camera’s, dus mensen van hun cameracrew werden mijn

acteurs. Een soort droste-effect. Ik deed ook interviews met de productieleider. Ik wilde iets laten zien van de invloed van tv en

massamedia op onze perceptie van de werkelijkheid. Door het programma ontstaat er een soort parallelle wereld van illusie die ik wilde

blootleggen. Uiteindelijk ben ik gewoon heel nieuwsgierig!’

Voor echte conclusies uit haar onderzoek vindt Puck het nog te vroeg. ‘Ik zit er nog te diep in. Het is ook een proces dat doorgaat. Na de

expositie ga ik een publicatie maken van dit project, mijn blog gaat dan van internet af en komt daarin, mijn ervaringen en foto’s. Door dit

onderzoek voel ik meer vrijheid over wie ik denk dat ik als kunstenaar kan zijn.’

Expositie

De expositie is te zien van 1 tot en met 17 juni in Heden Hier, Weimarstraat 24 a, Den Haag. Op 8 juni om 20.00 uur is er een speciale

avond. Camiel van Winkel is te gast voor een lezing over zijn rapport De Hybride Kunstenaar, daarnaast zijn er luchtige

programmaonderdelen, muziek en hapjes.

blog.puckverkade.com (http://blog.puckverkade.com)

Website Heden Hier (http://www.heden.nl/residencies/18)
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