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In haar atelier staan twee raadselachtige, robuuste objecten: matzwarte buisvormen met

ronde openingen en pootjes. ‘Het zijn putten,’ legt Karin uit. ‘Ze zitten normaal onder de

grond, maar ook boven de grond zijn het mooie vormen. Ik liep er tegenaan toen ik eigenlijk

op zoek was naar iets anders. Bij een puttenfabriek zag ik ineens een veld vol zwarte dingen,

die ik mocht lenen voor een tentoonstelling in het Centraal Museum in 2002.’ De fascinatie

voor deze industriële vormen bleef. ‘Van de grote put heb ik al vijftien jaar een foto in mijn ate-

lier hangen. Toen ik onlangs samen met Robbie Cornelissen in de Cacaofabriek in Helmond

exposeerde, moest daar voor mijn gevoel een soort onderzeeër bij en heb ik hem gekocht.’

Materialiteit

Haar liefde voor materialen ontstond vanuit het tekenen. ‘Ik tekende eerst tweedimensionaal

en begon van daaruit collages te maken van losse vormen, die ik inwreef met pastelkrijt. Pastel

zuigt je op, het is net fluweel. Zo begon de materialiteit in mijn werk. Langzaam ging ik de om-

ringende ruimte erbij betrekken, waarbij de achterwand het papier als ondergrond verving, en
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Tekst Merel van den Nieuwenhof Beeld Karin van Dam

Mohair, fluweel, bouwplastic en trampolines. Karin van Dam (Eindhoven 1959) com-

bineert in haar tactiele kunstwerken de meest uiteenlopende materialen. Haar in-

stallaties zijn als denkbeeldige steden of landschappen waar je in kunt ronddwalen.

Inspiratie vindt ze op reis. ‘Dat kunnen verre reizen zijn, maar ook binnenlandse trein-

reizen. In Nederland vang ik evenveel op, kijken met een open vizier kan overal.’

De bouwstenen
vanKarin 

van Dam

Karin van Dam en Robbie Cornelissen, Kantelpunt 1, 2017, trampolines en in het TextielLab gebreide vormen, Cacaofabriek, Helmond
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Floating, collapsible city system,

2000, drainagebuis, kindertenten,

autozonneschermen, vijvers,

touw, touwladder, staalkabel,

spanbanden, 5 x 8 x 35 meter,

De Vleeshal, Middelburg
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Ulaan Bataar 3 (detail), vilt

en rubber, 4 x 4,5 meter,

Museum Jan Cunen, Oss
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voelde er eerst niet veel voor om daar in te

gaan zitten, maar ben de uitdaging toch maar

aangegaan. Ik ging observeren, er was ontzet-

tend veel te zien. Die doorsnede van de aarde,

zo’n vier meter diep, was een stad op zich. Er

was een zwaluwnest, rupsen kropen naar

boven, vielen naar beneden en begonnen

weer opnieuw. Ik knoopte wortels voor ze aan

elkaar, als een verkeersnetwerk, waar een file

van rupsen op ontstond.’ Haar fascinatie voor

architectonische structuren en de inventiviteit

van de natuur kwam daar op een onverwacht

moment samen. In een gat in de grond, er-

gens in Canada.

Het werk van Karin van Dam is t/m 17 septem-

ber te zien in ‘Hoogtepunten uit de collectie’ in

Museum Jan Cunen (Oss) en van 9 november

2017 t/m 8 januari 2018 in The Lethbridge Art

Gallery in Lethbridge (Canada).

www.karinvandam.com
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kwamen er andere materialen bij, zoals mohair.’

Aaibaar textiel wordt door Karin gecombineerd

met industriële materialen. Wie goed kijkt, komt

in haar werk de meest uiteenlopende voorwer-

pen tegen: ballonnen, ontstoppers, trampolines,

vijverbakken, deksels met gaten, ontdaan van

hun oorspronkelijke functie. ‘Het zijn de bouw-

stenen voor mijn werk.’

Reizen

Op reis staan haar voelsprieten uit voor derge-

lijke vondsten. In China kocht ze eens een paar

honderd mops. ‘Ik ging op pad met een tolk

en winkelier naar de “fabriek” waar ze met de

hand gemaakt werden. Een uitgebreide thee-

ceremonie hoorde daarbij.’ In Mongolië werd

ze steeds met één materiaal geconfronteerd:

‘Woningen, tenten eigenlijk, werden gemaakt

van vilt. En op markten werden vilten schoe-

nen verkocht, bij iedere verkoper dezelfde.’ De

installatie ‘Ulaan Bataar’ bestaat dan ook uit

vilt, gecombineerd met rubberen sluitdoppen,

die er als een soort bosbesjes over uitge-

strooid liggen. ‘Je zou het kunnen zien als de

structuur v an een stad, maar ook als de door-

snede van een vrucht.’ Stedelijke structuren

waren lange tijd haar grootste inspiratiebron.

De laatste jaren is daar de natuur bij gekomen.

‘Alle vormen, gemaakt door mensenhanden,

vind je uiteindelijk terug in de natuur.’

Vergeten kolenmijnen

Karin maakt haar installaties vaak specifiek

voor een locatie. ‘Ik kijk naar de plek: wat zeg-

gen de omgeving, de natuur, de geschiedenis,

de mensen? In Canada exposeer ik in het na-

jaar in een stad die gebouwd is op kolenmij-

nen. Mensen die ik sprak wisten dat zelf niet

meer, maar in archieven trof ik gedetailleerde

tekeningen aan. Er is ook een keer een verdie-

ping van een warenhuis ingestort, zo in een

gat. Dat soort dingen vind ik interessant om uit

te zoeken.’ Ze laat de eerste vormen zien,

waarvan ze al weet dat ze die meeneemt naar

Canada. ‘Zwarte gebreide omhulsels, die ik in

het TextielLab in Tilburg laat maken. In Canada

wordt nu een lading piepschuim balletjes zwart

geverfd, die er straks in gaan.’

Avontuur

Soms ontstaat ter plekke ook iets compleet

nieuws. ‘Ik werk intuïtief. Op het moment van

opbouwen kan er van alles gebeuren.’ Dat laat

zich niet vooraf uitdenken: ‘Voor een tentoon-

stelling in China had ik maar anderhalve week

om iets te maken. Omdat ik niet wist of dat

voldoende zou zijn voor iets nieuws, nam ik

breisels mee die ik wilde opvullen met ballon-

nen. Terwijl ik daarnaar zocht, vond ik grote

Chinese lampionnen. Bij een naaister in een

buitenwijk liet ik daar zwart fluweel omheen

naaien. De ballen waren zo goed geworden

dat de meegebrachte breisels overbodig

waren. En hoewel ik ze eerst wilde ophangen

aan constructies van bamboe, werd het ter

plekke een vlot op de grond: een floating mar-

ket. Om zo binnen tien dagen iets te maken, is

een avontuur.’

Zuigend zwart

Haar werk is overwegend zwart. ‘Ik gebruik

ook weleens kleuren, maar achteraf kan ik

daar soms echt van gruwelen,’ zegt Karin.

‘Kleuren kunnen te mooi zijn. Zwart niet. Het is

neutraal, geen kleur. Het zuigt je op, neemt je

mee het beeld in. Dit in tegenstelling tot kleu-

ren; die reflecteren.’ Toch maakte ze de keuze

voor zwart niet bewust. ‘Kleur is langzaamaan

steeds meer verdwenen.’ Maar niet volledig;

gebreide schelpachtige vormen hebben een

randje van felrode draad. ‘Dat ontstond per

toeval in het TextielLab, waar ze het begin van

het breisel markeren met een contrasterende

kleur. Dat werkte zo goed dat ik het zo heb

gelaten.’

Gat in de grond

Ze is net terug uit Canada. Het geven van een

lezing en het bezoeken van de tentoonstel-

lingslocatie combineerde Karin met een reis

door het gevarieerde landschap, in gezel-

schap van twee Canadese kunstenaars. Ze

laat foto’s zien van de roadtrip over uitgestrekt

land, langs imposante rotsformaties, met tus-

senstops bij motels en huisjes in de middle of

nowhere. Ze verbleef ook een dag in een ‘hole

residency’: een uitgegraven gat in de grond

vlakbij Saskatoon (Saskatchewan). Karin: ‘Ik

Floating Market, 2012, 

Chinese lampen, fluweel en

bamboe, Song Zhuang Art

Center, Beijing


