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Eigenzinnige abstractie

Kunstenaar Stefan Annerel zet de kijker graag op het verkeerde been. En daagt de blik van
de toeschouwer uit.
Op het eerste gezicht is een schilderij van Stefan Annerel een patroon van kleurrijke, elkaar
kruisende verfbanen – horizontaal en verticaal –, aangevuld met elkaar soms overlappende
rechthoeken, driehoeken en parallellogrammen. Als kijker ben je geneigd zijn werk in de traditie te plaatsen van de Amerikaanse colorfield painting en het Belgische abstract modernisme
van na de Tweede Wereldoorlog. Namen als Amédée Cortier, Paul Van Hoeydonck, Richard
Diebenkorn en Mark Rothko komen je dan voor de geest.
Die vergelijking klopt. En ze klopt ook niet. Er is al meteen één groot verschil met de abstracten:
die schilderden in één vlak – op doek, papier of een andere drager. Natuurlijk bestaat hun
werk uit veel verflagen: denk maar aan de ‘diepte’ van een Rothko, waar een kleur, verborgen onder vier of vijf lagen verf, blíjft doorschemeren. Maar bij Annerel zijn er niet alleen die
verflagen, er is ook de letterlijke ‘diepte’ van het werk.
Kijk maar, er is meer dan wat je aan de oppervlakte ziet.

STEFAN ANNEREL
Wie aandachtig kijkt, die kan het creatieproces van Annerel ontsluieren. Te midden van zijn
breed geborstelde verfbanen laat Annerel steevast ‘raampjes’ open. Het zijn doorkijkjes die
een blik gunnen op wat onder die gloeiende verflagen zit: een compositie van allerlei soorten
materiaal. In de diepe houten lijst zitten stukjes laminaat, plakband, inpakpapier, lintjes,
allerlei stoffen en lapjes textiel: stalen die Stefan Annerel verzameld heeft uit depots van
textielbedrijven maar evengoed gaat het om een flard van een anorak. Met dit arsenaal aan
materiaal, opgeslagen in de kelder van zijn huis in Borgerhout, maakt hij composities die
ergens tussen collage en assemblage in zitten. In zijn jongste reeks werken ‘Recoat’ zit als
rode draad – en dat is letterlijk te nemen – een oud hoeslaken, gekocht in een bekend woonwarenhuis, met, jawel, een rode streep als patroon.

Die elementen - stof en voorwerpen uit het leven van alledag - verstopt Stefan Annerel dus
onder lagen verf. ‘Ik verberg de geschiedenis’, zegt hij daar zelf over. Maar vooraleer hij begint
te schilderen, legt hij over zijn collage-assemblage een glazen plaat die het geheel afsluit.
Daarna verhuist dit werk naar de zolder, waar Stefan zijn atelier heeft ingericht. Het is een
plek die dankzij de vele ramen straalt van het licht: de ideale omstandigheden om de volgende stap in het creatieproces te zetten.
Stefan Annerel beschildert vervolgens de glasplaat met acrylverf: verfbanen en geometrische figuren waarin hier en daar oneffenheden en onzuiverheden mogen zitten – een vlek,
een stukje plakband, een verfspat. Belangrijk is het spel van contrasten: verf wordt nu eens
ruw geborsteld, dan weer glad uitgestreken. Ook de tegengestelde richtingen waarin Stefan
schildert zorgen voor spanning en dynamiek.
Inspiratie voor zijn motieven haalt hij uit de dagdagelijkse werkelijkheid: het patroon op een
keukenhanddoek, de catalogus van een doe-het-zelf-zaak of een woonwarenhuis, het logo
van een lokale supermarkt of de overbekende buitenmaatse rood-blauw-wit geruite draagtassen waarmee mensen naar de wasserette gaan.

Over die eerste verflaag giet de kunstenaar vloeibaar epoxyhars om zo de verborgen schat
onder het glas en de verf op het glas helemaal te verzegelen. De verf moet uiteraard goed
droog zijn, anders ontstaat er condensatie. Daarom gebruikt Annerel geen olieverf maar
sneldrogende acrylverf. Door het gebruik van dat epoxyhars krijgt de verf een helderheid,
diepe glans en een warme, stralende kleur. Dat doet denken aan de techniek van transparante verflagen, die Jan van Eyck en tijdgenoten al perfectioneerden.
Dat proces – opbrengen van verf en verzegelen met hars – herhaalt Stefan tot hij tevreden
is met het resultaat. ‘Het is pas klaar als voor mij de kleuren beginnen te vibreren’, zegt hij.
‘Als de diepte wisselt. Als je je telkens weer afvraagt welke laag nu boven of onder de andere
ligt. Toeschouwers staan soms te wiebelen voor mijn werk: ze springen van het ene been op
het andere om schuin te kijken en de lagen te ontraadselen. Dan is mijn werk echt geslaagd.’
En hij voegt eraan toe: ‘Ik ben altijd al gefascineerd geweest door vlechtwerk en reliëf. Dat zit
diep in mijn werk verscholen.’
Net als in de verf laat Annerel ook in het hars onzuiverheden toe: er mag een luchtbel of
een haar in zitten. ‘Het moet niet te perfect worden, anders lijkt het op lakwerk of een tegel.’
En ook het proces zelf blijft zichtbaar: harsdruppels hangen gestold aan de zijkanten van het
werk. Om te verhinderen dat die druppels zouden afbreken zit achter elke werk een houten
chassis. Zo zit het niet tegen de muur aangedrukt maar lijkt enigszins te zweven.

‘Recoat’ is dus een behoorlijk unieke combinatie van schilderkunst, sculptuur, collage en
assemblage. De werken - met hun titels als ‘Balmoral’ en ‘Mulberry’, die steevast naar beroemde textielpatronen verwijzen - verbinden lage en hoge cultuur, de wereld van alledag
met de wereld van de kunst: inpakpapier van een Aziatische supermarkt en een patroon van
een Zeeman-keukendoek krijgen een glossy voorkomen, een doordeweeks hoeslaken krijgt
de allure van een Japans lakwerkje.
Stefan Annerel verbergt fragmenten van zijn eigen geschiedenis - flarden biografisch
materiaal - onder een vlechtwerk van virtuoze kleuren, brede borsteltrekken en glanzende
schittering: een spannend spel vol spiegelingen, een spel van verbergen en onthullen, van
bedekken en ontdekken.
Alledaagse figuratie wordt eigenzinnige, glanzende abstractie.
— Eric Rinckhout

Eric Rinckhout is freelance journalist, schrijver en criticus.
Hij schrijft onder meer voor Knack, De Tijd, (H)art Magazine en Collect.

WWW. DEWAEL 15 . ART

Art GAllery

de wael 15

WWW. DEWAEL 15 . ART

EDITION —STEFAN ANNEREL

Antwerpen

EDITION 13 — NEW EDITION 2019
Collage, acrylverf en hars op hout
19 x 14 cm
Edition of 12
Signed and numbered
PRICE € 500 / per stuk

INFO & ORDER : INFO@DEWAEL15.ART

