Interview:
		 Ilse Wielage
Kun je iets vertellen over je achtergrond?
Ik heb de lage school gedaan in Duitsland waar ik veel kunstonderwijs en tekenles heb gehad. Na terugkomst in Nederland heb ik de
middelbare school gedaan en ben op zoek gegaan naar een vervolgopleiding in de kunst.
Ik wilde mode gaan doen, maar ik was te jong voor de Academie
en ben uiteindelijk wel in Maastricht aangenomen voor de docentenopleiding Textiele Werkvormen. Na de docentenopleiding had ik
binnen een jaar een kind, een man en kwam ik hier in Margraten
te wonen. Het zelfstandig werken hield daarmee voor mij een klein
beetje op en ik heb een hele tijd full-time het moederschap uitgeoefend. Ik ben overigens wel altijd blijven tekenen.
Zeker na de kunstacademie dacht ik: “dit is niet voldoende”. Ik had
geen gedegen achtergrond. Ik had niet het gevoel dat ik een vak
beheerste. Er was voor mijn gevoel nog zo veel te leren en te ontwikkelen en ik ben van hieruit wel op zoek gegaan naar een vervolgopleiding, maar zat gebonden aan Margraten. Ik ben dus zelf op zoek
gegaan naar docenten, privé-lessen, mensen die mij inspireerden
en ben aan de gang gegaan. Uiteindelijk ben ik via modeltekenonderwijs weer op de academie terechtgekomen. In een avondklasje
ben ik anatomisch verantwoord modeltekenen gaan doen. Ik kwam
dan ook op de snijzaal en dat pakte mij wel. Dat is iets wat belangrijk
voor mij is, ook in mijn onderwijs, namelijk dat het hoofd en hart
samen moeten gaan.
Op een gegeven moment bleek dat aan de Universiteit Maastricht
net de opleiding Wetenschappelijk Illustreren was op gericht, in
samenwerking met de kunstacademie. Ik ben hieraan begonnen,
maar het was wel een duik in het diepe. Ik deed het omdat het voor
mij een mogelijkheid was om me verder te ontwikkelen, niet omdat
ik een geboren wetenschappelijk illustrator ben. Ik zag het als een
perfecte gelegenheid om te groeien, die ook nog eens in mijn huidige leven paste. Na anderhalf jaar kwam ik erachter dat ze om een
volledige inzet vroegen. Dus er werd van mij verwacht, dat verwacht
het vak eigenlijk, dat je er voor 100% achter moet staan. Vanaf dat
moment dacht ik: “nou ik word wetenschappelijk illustrator. Ik ga die
opleiding afmaken en zorg dat ik me daarna vestig”. En dat heb ik
gedaan.
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Je bent dus opgeleid als wetenschappelijk illustrator. Hoe is de
overgang naar de schilderkunst ontstaan?
In het voorjaar 5 jaar geleden, net na mijn afstuderen, heb ik mij
gevestigd en ben van thuis uit begonnen met het aannemen van opdrachten. Ik had geluk. Mijn afstudeerwerk kwam te hangen in het
Natuurmuseum te Rotterdam tijdens een expositie in samenwerking
met het Erasmus MC, die tevens samenviel met de Weten Week. Dat
heeft veel publiciteit opgeleverd en gaf me een enorme drive om
aan de gang te gaan.
Ik had meteen mooie opdrachten voor de dierenbescherming en
een uitgeverij in het midden van het land. Ik was gewoon aan het
werk, het liep en ik was ongelukkig. Ik kreeg huilbuien.
Als wetenschappelijk illustrator sta je in dienst van de wetenschap.

Je probeert dus in beeld te brengen wat een ander gevisualiseerd wil
zien, terwijl ik de behoefte had in beeld te brengen wat ik zelf gevisualiseerd wilde zien.
Ik had een vriend die was begonnen met schilderen. Ik zag dat en
dacht: “Oh, dat wil ik ook”, terwijl ik altijd een hekel heb gehad aan
olieverf. Het is dus helemaal niet vanzelfsprekend geweest dat ik
daarmee begon. Ik heb het destijds gezien op de academie. Mijn
collega-studenten waren allemaal druk aan het schilderen terwijl ik
aan het weven en breien was. Ik vond het niks, ik vond het geknoei,
ik vond het verschrikkelijk. Wild en groot, ik zag daar niks in. Dat was
mijn associatie met olieverf. Maar toen ik die vriend daarmee zag
werken, hij werkte realistisch en waarschijnlijk omdat ik net die opleiding af had en zoekende was, dacht ik: “Jeetje dit wil ik ook. Je kunt
er ook anders mee werken, het heeft ook andere mogelijkheden”. Ik
heb verf, doeken en een camera gekocht en ben in de avonduren en
weekenden een schilderij van mijn dochter gaan maken.
In hoeverre is je achtergrond als wetenschappelijk illustrator van
invloed op je schilderijen?
Ik denk dat die invloed erg groot is. Waarschijnlijk omdat ik opgeleid
ben in de klassiek traditie van het wetenschappelijk illustreren waarbij beeldvormende technieken, zoals fotografie als hulpmiddel worden gezien om een beeld te creëren waarmee je het oog van de kijker
kunt sturen. Ik heb dus wel een aantal tekentechnische vaardigheden
geleerd waarmee ik de kijker dat kan laten zien wat hij moet zien. Als
er tijdens een operatie een gebied open ligt en er zitten vier handen
omheen, zes instrumenten en je ziet verschillende organen waar een
foto van wordt gemaakt, dan weet je eigenlijk helemaal niet waar je
moet kijken of wat er precies gebeurd. Door daar een tekening van te
maken, door dingen weg te laten, dingen duidelijker in beeld te brengen, door inzetjes te maken of tekentechnische of grafische trucjes uit
te halen kun je wel die informatie overbrengen die overgebracht moet
worden. Dat is een achterliggende gedachte die in mijn huidige werk
ook naar buiten komt. Ik gebruik namelijk ook fotografie en gebruik de
realiteit enkel alleen om dat in beeld te brengen waarvan ik vind dat
het gezien moet worden. Dus ik laat een hoop dingen weg, ik versterk
dingen, ik verander, ik zet het naar mijn hand. Ik denk dat dit uit het
wetenschappelijk illustreren komt.

Werk je met een vast thema?
Het lijkt er wel op, maar ik heb het van te voren niet zo verzonnen.
Ik denk dat het bij mij langzaam aan het groeien is. Ik ben gewoon
begonnen. Ik ben ook niet begonnen met schilderen met het doel
om te blijven schilderen. Ik heb ook nooit gezegd dat ik kunstenaar
wilde worden. Ik heb altijd gewoon gedaan waarvan ik dacht dat ik
het moest doen. Vanuit het portret waar ik mee ben begonnen, zijn
er andere portretachtige schilderijen gekomen en heb ik in eerste
instantie gewoon mijn eigen kinderen en hun vriendinnen en daarna
de kinderen van anderen en mijn eigen vriendinnen geschilderd. En
van het een kwam het ander. De thematiek ligt wel heel dicht bij mij
en is herkenbaar, die komt gewoon vanuit mij. Zelfs dat ontwikkelt
zich, want op een gegeven moment was ik daar klaar mee. Onder
invloed van een vraag van het Natuurmuseum waar ik in aanraking
kwam met een collectie die heel dicht bij het wetenschappelijk illustreren staat, raakte ik geïnspireerd. Ik vond dat ik dat moest samenbrengen. Ik moest die onschuld van die kinderen en preparaten die
in het museum staan verenigen, want dat hoort bij elkaar, dat is het
leven”.
Wat vormt de inspiratie voor je werk?
Mijn eigen leven en dat wat ik zie bij anderen en mezelf. Ik leef. Ik
maak van alles mee en ik voel. Daar haal ik het vandaan.
Zijn er andere kunstenaars die je inspireren en waarom?
Ik heb ontzetten veel bewondering voor een aantal kunstenaars,
maar met name voor Andrew Wyeth en John Singer Sargent. Toen
ik een jaar of 21 was heb ik stage gelopen in het Museum of Fine
Art in Boston. Daar hingen werken van de Amerikaanse impressionisten, dat vond ik geweldig, heel erg mooi. Dit heeft er mee te maken
dat ik heb leren tekenen door het aquarelleren. Ik ben ooit gewoon op
aquarelles gegaan. Ik kwam dus ook in aankraking met mensen die
actief waren met aquarelleren. Recent ben ik naar een tentoonstelling geweest in het Groninger Museum van William Waterhouse. Dan
ben ik stil. Dat vind ik mooi. Het zijn wel kunstenaars die de menselijke figuur schilderen en vaak ook vrouwen. Waar die liefde vandaan
komt weet ik niet. Ik vind de vrouw gewoon heel mooi.
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Hoe zou je jouw werk omschrijven?
Realistische schilderkunst. Er wordt wel vaak gegist dat het symbolisme zou kunnen zijn, maar ik heb er geen woord voor. Het is realistisch en het zijn schilderijen. Meer moet de tijd uitwijzen, misschien
wel een heel andere term. In een tijd waar fotografie zo belangrijk is,
vind ik het wel van belang om er in mijn werk voor te zorgen dat het
boven de door de camera gevangen werkelijkheid uit komt.
Heb je een boodschap die je wil overbrengen naar het publiek?
Nee, die heb ik niet. Ik denk wel dat ik uitdraag wat voor mij belangrijk is. Ik denk wel dat de waarden en normen die ik in dit leven
hanteer, vanzelfsprekend in mijn werken uitgedragen worden. Ik wil
me wel met mijn werk begeven op het terrein van het positieve. Dat
vind ik gewoon belangrijk. Dat is overigens wel een keuze.
Hoe beleef je het kunstenaarschap?
Ik voel me er heel goed bij, steeds beter. Ik beleef het als erg positief. Ik vind het wel een zegen dat ik me hiermee bezig mag houden,
dat ik de ruimte krijg om te doen wat ik nu doe.
Aan de ene kant heb ik zelf inspiratie nodig die ik uit mezelf haal
of krijg van anderen. Aan de andere kant merk ik ook dat een groot
deel van mijn werk ligt in de communicatie en inspiratie die anderen
van mij krijgen. Dat zie ik als een heel mooie bijkomstigheid van
mijn bezigheden en zie het als heel positief dat mensen daar blij
van worden.
Met welke materialen werk je en waarom?
Ik werk in olieverf op doek. Met olieverf, omdat het een materiaal
is waarmee ik kan laten zien wat ik wil laten zien. Daar komt bij dat
ik iemand van de kleuren ben, altijd al geweest. Olieverf is rijk aan
kleur waardoor ik dat kan bereiken in mijn schilderijen wat ik wil.
Waar kunnen we je werk zien?
Mijn werk is permanent te zien in een etalage aan de Bredestraat
33 in het centrum van Maastricht. Dat is mijn plekje waar ik regelmatig nieuw werk laat zien.
Momenteel is er een galerie uit Rotterdam Contempo die zich sterk
maakt voor mijn werk en die ook mijn werk recent op de beurs
Realisme ’09 heeft laten zien.
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Hoe zie je jouw toekomst als kunstenares?
Ik zie mijn toekomst wel rooskleurig. Ik ga door. Ik heb nog zoveel te
schilderen. Ik hoop dat ik heel oud ga worden.

Voor meer informatie: www.ilsewielage.nl
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