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ring, armband, oorbel, ketting of 
ander  sieraad  willen  laten  ma
ken,  moeten  daar  wel  wat  voor 
doen. Zo maar de portemonnee 
trekken  en  zeggen  ‘maak  maar
iets moois’ werkt niet bij de edel
smid en vrij kunstenaar. „Ik voer 
eerst  lange  gesprekken  met  de 
mensen.  Probeer  uit  te  vinden
wie ze zijn en wat ze precies wil
len.  Persoonlijke juwelen hebben
emotionele  waarde.  Daarom  is
het belangrijk dat ik samen met
de klant vaststel wat die nu eigen
lijk wil.” Ze vraagt om ideeën en
schetsen, die zij verder uitwerkt 
op papier en vervolgens  transfor
meert tot een sieraad. En dan is er
natuurlijk  ook  nog  eigen  werk,
dat  op  iN  betweeN  te  zien  is. 
Kunstwerkjes van wit zilver. „Ik 
kook  dat  in  een  zuur  mengsel, 
waardoor  de  koperdeeltjes  ver
dwijnen en alleen het zilver over
blijft.” Soms met minuscule Per
zische gedichten erop. „Want ook
al woon ik hier al 34 jaar, je kunt je
afkomst toch niet uitwissen.” 

www.suzandelfani.com

van de regenboog, verfde mijn ha
ren en droeg een John Lennon
brilletje.”  Ze  wil  beeldhouwer
worden, maar switcht op advies
van  een  docent.  Studeert  pro
duct en architectonische vorm
geving  en  sieraadvormgeving.
Later komt daar nóg een oplei
ding bij: diamantzetten. 

Kasteel
Sinds 2006 heeft ze een atelier in
het centrum van de Maastricht. 
Twintig  vierkante  meter,  mis
schien ietsje meer. Ze noemt het
‘mijn kasteel’. Hier is ze zes tot ze
ven dagen in de week te vinden.
Ze werkt er met natuurlijke pa
rels, edelstenen, halfedelstenen,
goud en zilver. Het  hamertje, de 
schaar en de wals staan altijd bin
nen  handbereik.  En  een  micro
scoop niet te vergeten, want het is
soms priegelwerk. Ze toont een
reepje  zilver  dat  nog  dunner  is 
dan papier. En een edelsteen van
nog geen 0,5 mm. Het geeft een
kick  om  daar  iets  moois  van  te
maken, zegt Delfani.  Klanten die
haar atelier binnenlopen en een

met Perzische gedichten belandt
ze uiteindelijk in Maastricht. Op
de kunstacademie begint ze een 
nieuw leven. „Niemand kent je. Je
moet  helemaal  opnieuw  begin
nen en een identiteit opbouwen.
Ik ben heel dankbaar dat mij die
kans geboden is.” Ze zet zich aan
vankelijk af tegen alles wat met
haar afkomst te maken heeft. „In
Iran mochten we alleen maar lan
ge,  donkere  gewaden  dragen.
Hier kleedde ik me in alle kleuren

E igenlijk had de van oor
sprong  Iraanse  Suzan
Delfani  (54)  illustrator
willen worden. Of archi

tect.  Als  tiener  maakte  ze  mee
hoe een flatgebouw vlak bij haar
ouderlijk huis door een bom van 
de kaart werd geveegd. Dat was
in  Teheran,  tijdens  de  Iraaks
Iraanse oorlog in de jaren tachtig.
„Ik dacht: ik ga huizen onder de 
grond maken. Dat is veel veiliger.”

Vlucht 
Maar het leven verloopt vaak an
ders  dan  je  kunt  bedenken.  Op 
haar  21ste  vlucht  ze  met  haar 
moeder het land uit, als  haar va
der, die politiek actief is, door het
regime  van  Khomeini  opgepakt
wordt. Ze ziet hem nooit meer te
rug,  hij  overleeft  de  gevangen
schap niet. Via Turkije – „geen ge
schikt land voor twee geëmanci
peerde vrouwen” – gaat de tocht
verder naar Nederland. 
Met slechts een koffertje met per
soonlijke spulletjes en een boek 

MAASTRICHT

Suzan Delfani zet haar klanten aan 
het werk voordat ze zelf begint

Suzan Delfani in haar atelier in het centrum van Maastricht.  FOTO ANNEMIEK MOMMERS

“
Je moet helemaal 
opnieuw beginnen en 
een identiteit 
opbouwen. Ik ben heel 
dankbaar dat mij die 
kans geboden is. 

Suzan Delfani

Zonder klik 
geen goede kunst

Ronald Snijders (46) krijgt de
Oeuvreprijs  Kleinkunst  en 
Cabaret 2021. Snijders treedt
hiermee in de voetsporen van
onder anderen Tineke Schou
ten en Herman van Veen. De 
komiek ontvangt de prijs be
gin  oktober  als  hij  met  zijn 
voorstelling Een avond met mij
op de planken staat in de  Klei
ne Komedie in Amsterdam. 

CABARET

Ronald Snijders 
wint oeuvreprijs 

Het bioscoopvervolg op de tv
serie  De  Luizenmoeder  heeft 
meer dan 400.000 bezoekers 
naar de bioscoop  getrokken.
Daarmee bereikt de film van 
regisseur/actrice Ilse Warrin
ga de platina status. De film,
die  eerder  matige  recensies
kreeg, vertelt wat er op basis
school De Klimop gebeurt na 
het vertrek van directeur An
ton (Diederik Ebbinge). 

FILM

Platina voor film 
‘De Luizenmoeder’ 

Volgens de zender staat deze in het 
teken van de actie waarbij de enter
tainmentindustrie vraagt om weer 
op volle sterkte te mogen draaien.
Dj’s Olivier Bakker en Luc Sarneel 
maken van 14.00 tot 17.00 uur in de 
studio in Hilversum een uitzending 
waarbij ze schakelen met 3FMcol
lega's die verslag doen vanuit ste
den  waar  gedemonstreerd  wordt. 
Onder  anderen  Sander  Hoogen
doorn,  Frank  van  der  Lende  en
Mark van der Molen lopen mee in
respectievelijk  Utrecht,  Amster
dam en Den Haag.
Tijdens de uitzending wordt alleen 
muziek van Nederlandse artiesten 
gedraaid om de muzikanten van ei
gen bodem en de cultuursector te
steunen. Tijdens de uitzending ko
men luisteraars aan het woord en 
wordt  gepraat  over  evenementen 
die  in  landen  rondom  Nederland 
worden gehouden.
„We zitten met 3FM dicht op de pop
cultuur en zien de wanhoop bij alle 
harde werkers in de evenementen
sector. Daarnaast zien we dat veel
jongeren psychische problemen er
varen, onder andere omdat ze zich 
niet kunnen ontladen bij een goed
concert  of  een  nacht  kunnen  los
gaan  in  de  club”,  zegt  NPO  3FM
zendermanager Sharid Alles.

HILVERSUM
ANP

Radio in 
teken van 
Unmute Us

NPO 3FM

NPO 3FM maakt morgen, 
wanneer er verspreid over het 
hele land, waaronder in Maas
tricht, diverse protestmarsen 
worden gelopen om aandacht te 
vragen voor de Unmute Usactie,
een speciale radiouitzending. 
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Suzan Delfani en Ilse Wielage, die exposeren 
op de euregionale expositie ‘iN betweeN 2021’ 
draaien al jaren mee in de kunstwereld, in 
verschillende disciplines. De een schildert, de 
ander maakt sieraden. Toch is er een 
overeenkomst: ze willen weten wie de persoon 
is voor wie ze werken. „Er moet een klik zijn, 
anders lukt het niet.” 

EXPOSITIE
IN BETWEEN 2021

ge het artistieke klimaat. „Kunst
academie,  toneelacademie,  con
servatorium,  ik vond het meteen
een fijne omgeving.”  Ze volgde de
docentenopleiding textiele werk
vormen  aan  de  Stadsacademie 
en daarna de master Scientific Il
lustration,  een  samenwerking
tussen  kunstacademie en medi
sche  faculteit.  Ze  combineerde
haar studie met de zorg voor haar
dochtertje. „De keukentafel was
in die tijd mijn werkplek”, lacht
ze. Ze is nooit gestopt met leren
en  volgde  vele  cursussen,  zoals
aquarelleren, filosofie, portrette
kenen,  iconen schilderen,   kalli
grafie en coaching. 
Ze is enthousiast over het initia
tief van Glo’Art om een platform 
te creëren voor creatieve geesten
in de Euregio. „Ik ben altijd een
voorstander  van  het  scheppen 
van mogelijkheden om elkaar te 
inspireren en samen te werken. 
De goede wil en een mogelijkheid
tot  kruisbestuiving  in  de  vorm
van deze expo waardeer ik zeker.”

www.ilsewielage.nl 

en onzeker de wereld inkijkt.
Wielage is geboren in Eindhoven 
en woonde in haar jeugd op diver
se plekken  in Duitsland – „mijn 
vader  werkte  bij  Philips,  van
daar” – voordat ze in ZuidLim
burg  neerstreek. 

Keukentafel
Tekenen deed ze al als klein meis
je ook en ze wist al vroeg dat ze
naar de kunstacademie zou gaan.
Ze koos voor Maastricht vanwe

uit de waardering die ik van  klan
ten krijg. Vaak zie ik ontroering,
soms zelfs tranen. Dat zijn de mo
menten waar ik het voor doe. Die
emotie is mijn beloning.”  
Haar atelier hangt vol met grote 
doeken. Portretten van kinderen
en  volwassenen.  Realistisch  ge
schilderd.  Alles  is  anatomisch
perfect  weergegeven,  met  oog 
voor  details  zoals  adertjes  en 
sproetjes. De kunst tot verfijning
leerde ze tijdens haar opleiding
tot  wetenschappelijk  illustrator
in Maastricht. Ze geeft daar nu
zelf les aan studenten uit alle hoe
ken van de wereld. Ze coacht hen
ook  en  geeft  loopbaanbegelei
ding.  Zelf  heeft  ze  slechts  een
paar  jaar  gewerkt  als  weten
schappelijk  illustrator.  „Ik  had 
behoefte om me verder te ontwik
kelen, Vanuit mijn interesse voor
de mens ben ik begonnen met het
maken van portretten.” 
Ze toont het allereerste olieverf
schilderij dat ze zestien jaar gele
den heeft gemaakt: het is een por
tret van haar dochter; toen nog
een pubermeisje, dat kwetsbaar

E ven  binnenlopen,  pose
ren  en  met  een  portret
onder de arm weggaan?
Nee,  daarvoor  moet  je

niet bij Ilse Wielage zijn. De 56ja
rige  kunstenaar  uit  Margraten
wil in de haarvaten kruipen van
haar modellen. „Ik ga altijd een 
relatie aan met de persoon die ik 
ga portretteren”, legt ze uit. „Ik 
voer  lange gesprekken, probeer 
de ziel te vangen. Er is vertrou
wen nodig, voordat iemand zijn of
haar ziel openstelt.” Gebeurt dat
niet, dan is er geen klik en kan ze
haar werk niet doen.  Zakelijk ge
zien is dat misschien niet zo slim,
zegt ze, maar ze wil zich niet laten
leiden door financieel gewin.  

Sproetjes 
„Voor mij heeft werk niet alleen
met geld verdienen te maken. Ik
wil  verhalen  vertellen  met  mijn
schilderijen, een gevoel overdra
gen, anderen laten zien hoe waar
devol het is om bij  jezelf en het le
ven stil te staan. Ik haal genoegen

MARGRATEN

Ilse Wielage vertelt verhalen 
met haar realistische schilderijen

Ilse Wielage  in haar atelier in Margraten.  FOTO JOHANNES TIMMERMANS

“
Vaak zie ik ontroering, 
soms zelfs tranen. Dat 
zijn de momenten 
waar ik het voor doe. 
Die emotie is mijn 
beloning. 

Ilse Wielage 

Tachtig kunstenaars, afgestuur
den en studenten van kunstop
leidingen uit de euregio tonen 
tot en met 10 oktober hun werk 
in de expositie ‘iN betweeN 
2021’ bij kunstpark Glo’Art in 
Lanaken. De tentoonstelling is 
tevens de initiatie van een 
nieuw platform, dat kunstlief
hebbers en makers uit de 
euregio met elkaar in contact 
wil brengen om een creatieve 
uitwisseling te bevorderen. Op 
het vierduizend vierkante meter 
grote domein met acht 
galerieën komen diverse 
disciplines uit de wereld van de 
kunsten aan bod, uiteenlopend 
van beeldhouw en schilder
kunst tot fotografie, productde
sign en juwelenkunst. Hoofd
curator Dick Evers heeft diverse 
opleidingsinstituten in Belgisch 
en Nederlands Limburg en de 
stadsregio Aken betrokken bij 
de tentoonstelling en het 
nieuwe platform. Naast 
Maastricht Institute of Arts en  
Luca School of Arts Genk zijn 
dat Provinciale Kunsthumanio
ra Hasselt en Academy of Craft 
& Design Gut Rosenberg uit 
Aken. Ook United World College 
in Maastricht doet mee.  „De 
ontmoeting van creatieve 
geesten uit de euregio is een tot 
nu toe onbenut potentieel”, 
benadrukt Evers. „Glo’Art biedt 
hen een plaats waar grenzen 
worden overschreden, niet 
alleen op nationaal maar ook op
disciplinair gebied.”

www.gloart.be

iN betweeN: 
platform en 
expositie 
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