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ATELIER 
ANDERS

In het Brabantse dorp Schaijk hiel-

den voorbijgangers het al maanden

nauwlettend in de gaten: aan de

voorzijde van een woonhuis verrees

een white cube. Een ruimte met

strakke witte wanden en grote, uit-

nodigende raampartijen, die lijken te

zeggen: kom binnen. Dat kan inmid-

dels. Op 3 november vond de grand

opening plaats van Atelier Anders.

Een galerie, maar dan anders.

JONG
TALENT
DOET HET
ANDERS

Esmee Seebregts



Esmee Seebregts

in gesprek met

een bezoeker over

haar werk
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voelt aan Anish Kapoor, Katharina Grosse en

James Turrell: drie echte kleur- en lichtmees-

ters. Niet de minsten om tot je ‘artistieke fami-

lie’ te rekenen.

Koken met Esmee

De opdrachten in het hoofdstuk ‘De week van

Esmee’ geven een leuk kijkje achter de scher-

men en zijn erop gericht je bewuster te maken

van de kleuren om je heen. Zo vraagt Esmee je

om je huis eens goed te bekijken: welke kleur

komt veel voor in jouw interieur? Vervolgens

geeft ze je de opdracht om al deze voorwer-

pen te verzamelen en te vergelijken. Heeft

deze stapel met bijvoorbeeld alleen maar

blauwe spullen één kleurschakering, of varieert

de tint? En wat blijft er eigenlijk over van je inte-

rieur zonder die kleur: is dit nog jouw huis? Er

staat ook een kleurrijk recept in het boek.

Want, zegt Esmee: ‘Ik geniet enorm van de

kleuren in mijn eten.’  

De kleur willen zijn

De reden dat Esmee met eitempera werkt, is

de kleurechtheid. Eitempera leent zich door de

transparantie bovendien goed voor het opzet-

ten van verschillende verflagen en kleuren over

elkaar. Waar andere kunstenaars kleur inzetten

als middel om een voorstelling weer te geven,

ís kleur haar onderwerp. Waarom? ‘Kleur komt

via je zintuigen direct tot je, voordat je weet dat

je ermee te maken hebt, zoals muziek.’ Dat

was al zichtbaar in haar werk op de eindexa-

menexposities van ArtEZ (Arnhem) in 2015.

Daar zagen we hoe stralend de kleuren van

haar schilderijen waren en hoe afgewogen en

verrassend de kleurcombinaties. In een perfor-

mance liet Esmee rood pigment op zich neer-

dwarrelen. Alsof ze de kleur tot zich wilde

nemen, de kleur wilde zíjn. Hoewel ze op de

opening verschijnt met donkerrood haar en

een outfit in verschillende roodtinten, van ko-

raal tot aubergine, wisselt haar lievelingskleur

van moment tot moment. ‘Ik hou nu heel erg

van geel en alle warme en frisse tinten die de

kleur heeft.’

De expositie ‘Esmee Seebregts – De kleur-

kracht van eitempera’ is t/m 27 januari 2018 te

zien in Atelier Anders (Schaijk).

www.atelier-anders.nl

www.esmeeseebregts.nl

Lia Verstegen van Atelier Anders presenteert het boek over Esmee Seebregts
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ia Verstegen (1990) is initiatiefnemer

van deze galerie-en-meer. Zij wil kunst

in haar woonplaats een podium geven

en toegankelijk maken door het net een

beetje anders te doen dan de meeste galeries.

De openingsexpositie, met werk van Esmee

Seebregts (1991), biedt meer dan alleen de

kijkbeleving. 

Kunst dieper ervaren

Bij de expositie bracht Lia een publicatie uit.

Daarnaast maakte ze een documentaire over

het maakproces van Esmee, met prachtige

beelden van een groot ronddraaiend cirkelvor-

mig paneel waarop je een kleurrijke schildering

ziet ontstaan. Ook biedt ze bijpassende work-

shops aan, stelde ze een zogeheten Even An-

ders Pakket (lespakket inclusief benodigd-

heden) samen en verkoopt ze naast de schil-

derijen ook los de materialen waarmee Esmee

werkt. Lia: ‘Ik denk dat mensen de kunst dieper

ervaren door zelf in de trant van de kunstenaar

te werken. Dat kan door een workshop te vol-

gen in Atelier Anders, maar ook door thuis te

lezen over de werkwijze van Esmee en de

door haar bedachte opdrachten uit te voeren.’

Genieten van kleur

Het boek ‘Esmee Seebregts – De kleurkracht

van eitempera’ werkt inderdaad inspirerend.

Niet alleen is het erg leuk om te lezen hoe en

waarom zo’n jonge kunstenaar met de aloude

eitempera-techniek werkt; de uitleg over het

zelf bereiden van de verf is zo beeldend be-

schreven dat je direct zelf aan de slag wilt. En

dan zijn er ook nog anekdotes over de oor-

sprong van Esmees favoriete pigmenten, zoals

de legende dat aquamarijn waarschuwt bij on-

recht door te verkleuren. Ook komen we te

weten dat deze jonge kunstenaar zich verwant
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