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Milena Naef, Fleeting Parts (detail), 2016 (foto: Bibi Altink)
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JONG 
TALENT

IS ÉÉN 
MET 
DE STEEN

MILENA 
NAEF 

Marmer, een zwaar en tegenwoordig
onder kunstenaars weinig gekozen materi-
aal. We associëren het al snel met klassieke

beeldhouwkunst. De aanpak van Milena
Naef (Engen, Duitsland 1990) is anders.
Het marmer heeft voor haar een per-

soonlijke betekenis. Het ambacht van het
steenhouwen wordt al vier generaties be-

oefend in haar familie. Als beeldhouwer
zoekt Naef naar haar eigen plek binnen die
traditie door het marmer in verbinding te

brengen met haar lichaam.



Milena Naef, Fleeting Parts

(Plate), 2016 

(foto: Lisa-Marie Vlietstra)
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beeldhouwschool in Zwitserland.’ Ze volgde

daar cursussen. ‘Modeltekenen, mallen maken

en vijf jaar geleden mijn eerste cursus steen-

houwen.’ Een basis waar ze veel aan had toen

ze aan de Rietveld studeerde: ‘Je leert er veel,

maar achter de techniek moet je zelf aan

gaan.’ Tijdens haar academietijd was ze zoe-

kende. Ze koos eerst voor de richting audiovi-

sueel om kort over te stappen naar graphic

design en volgde technische lessen bij jewelry

en vervolgens glas. ‘Dat laatste was een mate-

riaalgerichte afdeling. Dat vind ik belangrijk, van

de liefde voor en de confrontatie met een ma-

teriaal leer je veel.’

Eigen plek

Tijdens haar studie keerde ze iedere zomerva-

kantie terug naar de Scuola di Scultura de Pec-

cia van haar vader. Hij groeide op zijn beurt op

in het huis met atelier van zijn vader en groot-

vader, die op traditionele wijze grafstenen ver-

vaardigden. Dit atelier, Bildhauerwerkstatt Naef

in Kaltbrun, bestaat sinds 1913 en wordt nu

door Milena’s oom gerund in het buurhuis. ‘Ik

ben de vierde generatie in mijn familie die met

steen werkt,’ vertelt Milena. ‘Wat betekent dat,

vroeg ik me af. Binnen de context van mijn fa-

milie wilde ik mijn eigen ruimte vinden.’ Die

vraag lag ten grondslag aan het werk dat ze in

de zomer voorafgaand aan haar afstudeerjaar

maakte. ‘Ik zag in de opslag van mijn vader

zware platen marmer liggen en vroeg me af

hoe die zich verhielden tot mijn lichaam, bij-

voorbeeld in grootte en gewicht. Dat ging ik uit-

proberen, met iedere plaat.’ Haar omgang met

steen bleek anders dan die van haar familiele-

den. ‘Normaal haal je het beeld uit de steen.

Maar wat is hier de sculptuur? Die wordt be-

paald door het samenspel met mijn lichaam.’

Balans

Ondanks het feit dat marmer geen gemakkelijk

en bovendien een duur materiaal is, wil Milena

er mee blijven werken. ‘Het bewerken ervan is

zwaar en duurt lang, je voelt het aan je lichaam.

Het beeldhouwen is tegelijkertijd ritmisch, het

hanteren van de gereedschappen en het bij-

behorende geluid werken bijna meditatief. De

fysieke interactie met het materiaal, of dat nu

marmer is of iets anders, vind ik belangrijk.

Body en mind komen zo in lijn met elkaar.’

www.milenanaef.com
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Het is vijf uur ’s middags, koud en donker. Ik

Skype met Milena, die zich aan de andere kant

van de wereld in Mexico bevindt. Daar is het

ochtend en ze laat met haar tablet het uitzicht

zien: een tropisch tafereel met palmbomen. Ze

studeerde anderhalf jaar geleden af aan de

Rietveld Academie. Sindsdien heeft ze veel

geëxposeerd. ‘Het ging heel goed, maar ik had

weinig ruimte om nieuw werk te maken. Daar-

om heb ik nu even aan de rem getrokken en

exposities afgezegd. Voor mijn gevoel heb ik

een nieuw begin nodig. Een change of scenery

helpt mij om beslissingen te nemen.’

Platen met gaten

Mijn eerste ontmoeting met haar werk was in

2016, tijdens de opening van de expositie

‘Nieuwe Oogst’ in Galerie Bart (Nijmegen). Een

paar marmeren platen met gaten erin stonden

haast achteloos tegen de wand opgesteld.

Nieuwgierig of soms verward liepen bezoekers

voorbij. Wat ís dit? Totdat een meisje in onder-

goed ten tonele verscheen. Ze nam plaats op

de vloer en vulde met haar lichaam de uitspa-

ringen op. Het kunstwerk was compleet en

bleek niet te kunnen bestaan zonder zijn

maker: Milena Naef. Of toch? Het grootste deel

van de tijd moet het werk het stellen zonder

haar aanwezigheid, met negatieve ruimte ver-

wijzend naar haar lichaam. ‘De vraag of de wer-

ken dan incompleet zijn, vind ik interessant.

Over honderd jaar besta ik niet meer, maar zul-

len de objecten er nog wel zijn.’

Interactie

De interactie tussen het lichaam en zijn omge-

ving staat centraal in het werk van Milena. Ze

maakt deze dynamiek zichtbaar door objecten

te maken en zich daar lichamelijk toe te ver-

houden. Object wordt zo subject en an-

dersom. ‘De platen als object zijn heel abstract

en kunnen als zodanig op zichzelf staan. Opge-

vuld met mijn lichaam vervalt die abstractie en

zie je hoe precies en berekend de ogenschijn-

lijk willekeurige gaten eigenlijk zijn gekozen.’

Vrijgevig legt Milena uit hoe ze te werk gaat: ‘Ie-

dere marmeren plaat heeft zijn eigen vorm. Die

laat ik intact en dupliceer ik in hout om erachter

te komen hoe de vorm van het object kan sa-

menvallen met mijn lichaam. Uit het hout zaag

ik stukken, groter dan nodig, en als ik de juiste

vorm heb gevonden, pleister ik de gaten deels

weer dicht. Zo blijven de juiste vorm en hoek

over om bijvoorbeeld precies om mijn elleboog

te vallen. Vervolgens maak ik sjablonen om

deze vormen exact uit het marmer te kunnen

halen.’

Liefde voor materiaal

Hoewel het voor veel van haar generatiegeno-

ten geen voor de hand liggend materiaal is,

kreeg Milena de voorliefde voor marmer met

de paplepel ingegoten: ‘Mijn vader heeft een

‘Ik ben de vierde
generatie in mijn
familie die met
steen werkt. 
Binnen die context
wilde ik mijn eigen
ruimte vinden.’

Milena Naef, Fleeting Parts

(Moment), 2016 

(foto: Alice Trimouille)

Milena’s overgrootvader Edwin

Naef met leerling in zijn atelier


