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Tekst Merel van den Nieuwenhof Beeld Marten de Leeuw

KUNST  VAN
KARTONprachtige 

contrasten 
in kleur 

en materiaal
De een ziet dinosaurussen, insecten en
wortels van eeuwenoude bomen, de
ander botten, karkassen of buiten-
aardse wezens. De sculpturen van
Maartje Korstanje roepen associaties
op met de natuur in al haar facetten,
met leven en dood. Tegelijkertijd zijn de
sculpturen met hun grillige kartonnen
vormen ongrijpbaar en abstract. 
Ze stoten af en trekken aan en laten
een onuitwisbare indruk achter.
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Daarna heb ik nooit meer geschilderd of iets

anders gedaan dan beeldhouwen.’ 

Contrasten

Na een tijdje begonnen de kranten met hun

prominente koppen en foto’s haar te belem-

meren. ‘Ik ging op zoek naar een materiaal dat

dezelfde kwaliteiten had als papier-maché,

maar van zichzelf een goede kleur had.’ Zo

kwam ze uit bij karton, waarmee ze bij haar af-

studeren aan het Amsterdamse Sandberg In-

stituut in 2007 hoge ogen gooide. Maar Maar-

tje werkt niet uitsluitend in ‘karton-maché’. 

Ze verwerkt materialen als epoxy, bladzilver en

textiel in haar beelden, wat prachtige contras-

ten in kleur en materie oplevert. In een beel-

dengroep die ze voor Museum Jan Cunen

maakte, combineerde ze het ruwe beige 

karton bijvoorbeeld met glimmende groene

epoxy. Dit werk is nu te zien in Rijksmuseum

Twenthe in de tentoonstelling ‘Metamorpho-

sen’, een thema dat perfect past bij haar 

sculpturen: ‘Het gaat over ongrijpbaarheid, het

moment waarop iets buiten alle categorieën

valt. Dat is precies wat ik in mijn beelden pro-

beer te bereiken. Dat het een eigen identiteit

aanneemt, die niet te rijmen valt met iets wat

we kennen.’

Boetseren met karton

In opdracht van het Textielmuseum in Tilburg

experimenteerde Maartje met borduurtechnie-

ken. ‘Ik heb een manier ontwikkeld om bor-

duurwerk in reliëf te maken door geborduurde

rondjes achteraf open te knippen. De gebor-

duurde lap heb ik vervolgens verwerkt in een

sculptuur van karton. Het borduurwerk vormt

de binnenkant, alsof een organisme is open

geklapt en je het onderhuidse leven gadeslaat.’

Zo nu en dan laat Maartje het karton volledig

los. In 2013 maakte ze in het Europees Kera-

misch Werkcentrum in Den Bosch zware, han-

gende beelden van keramiek, die associaties

met karkassen oproepen. Het beïnvloedde

haar gebruik van karton-maché: ‘Door het 

werken met klei is het werken met karton 

veranderd, ik boetseer er nu veel meer mee.’

De sculpturen maken ook in hun opeenvolging

een soort evolutie door, vertelt Maartje: ‘Ieder

beeld is een vervolg op eerdere werken, elke

keer ontdek ik iets wat in een volgende sculp-

tuur meegenomen wordt.’

Confrontatie

Een volgende stap na de keramieken beelden

is te zien in het Groninger Museum, waar één

zaal volledig is gewijd aan een indrukwekkende

serie. Maartje: ‘Voor deze zaal wilde ik voorna-

melijk huidachtige sculpturen maken. Omdat

het plafond geen zwaar hangwerk toelaat, 

besloot ik stellages te maken waarover de

beelden gedrapeerd zijn. Vaak staat een sculp-

tuur vrij in het midden van een ruimte en kun je

het van een afstandje bekijken. Maar ik wilde in

deze zaal een omringende confrontatie berei-

ken. Een installatie waarin je als het ware kan

verdwijnen, waarin je opgenomen wordt.’ En

dat is gelukt! Terugdenkend aan mijn bezoek

aan de tentoonstelling komt deze zaal als eer-

ste beeld op mijn netvlies. Overweldigend, een

tikje gruwelijk en prachtig tegelijk.
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Calcutta

Terwijl haar sculpturen in het Groninger Muse-

um publiek trekken uit het hele land, is de kun-

stenares zelf kort na de opening vertrokken

naar India. 

Ze werkt daar als artist-in-residence bij CARF

(Calcutta Art and Research Foundation). Maar-

tje e-mailt mij als ze bijna twee weken in India

is: ‘Ik begin te wennen aan de intensiteit hier, er

is zoveel te zien, te horen, te ruiken, te proe-

ven. En alles is waanzinnig fotogeniek.’ 

Hoe de Indiase cultuur haar werk zal beïnvloe-

den weet ze op dat moment nog niet. ‘Ik begin

net te aarden en wil er helemaal open inrollen

en me niet snel vastleggen. Ik ben begonnen

met klei uit de rivier, waarvan ze hier terracotta

theekopjes maken en godenbeelden, die ter

verering in de rivier worden gegooid. Maar ik

ben van plan om hier qua materiaal van alles

wat te proeven en voornamelijk heel intuïtief te

werken.’

Nooit meer iets anders

Intuïtief werken past bij haar, net als het experi-

menteren met materialen. Wie aan sculpturen

denkt, ziet al gauw grote klassieke beelden van

bijvoorbeeld brons of natuursteen voor zich.

De beelden van Maartje Korstanje zijn in hun

formaat vaak monumentaal, maar ontstaan uit

minder verheven materiaal: karton en houtlijm.

Maartje stuitte er al zoekende op: ‘Op de Sint

Joost Academie heb ik zowel geschilderd, film-

pjes gemaakt als gebeeldhouwd. Ik wilde los

en vrij beeldhouwen, maar bleef steken in stug-

ge materialen als gips en metaal. Op een ge-

geven moment besloot ik om gewoon een

paar schoolkrantjes te pakken en te kijken of ik

daar mee kon werken.’ Papier-maché dus: een

materiaal dat docenten aanvankelijk sceptisch

deed reageren, want juist in Breda hing daar

het aura van carnaval omheen. ‘Ik besefte dat

ik het groots moest aanpakken en bouwde in

een paar maanden een heel klaslokaal vol.

Het werk van Maartje Korstanje is te zien in de tentoonstelling

‘Maartje Korstanje & Nacho Carbonell’ in het Groninger Museum

(t/m 22 maart), ‘Metamorphosen. Ovidius in de hedendaagse

kunst’ in Rijksmuseum Twenthe, Enschede (t/m 4 oktober) en in

een solotentoonstelling in het Watersnoodmuseum, Ouwerkerk

(t/m 29 november). Daarnaast zal haar werk deze zomer worden

tentoongesteld in het Textielmuseum, Tilburg (data nog onbekend).

Zonder titel, 2013, karton,

hotlijm, epoxy en hout, 

Museum Jan Cunen 

Courtresy Upstreum Gallery

(foto Gert Jan van Rooij)


