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ATELIER

Hadassah Emmerich,
kunstenaar
In virtuoze muurschilderingen graaft
Hadassah Emmerich naar de wortels van
haar identiteit. ‘Het is een kettingreactie:
het ene motief roept het andere op.’
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H

et is dikketruienweer. Haar
atelier, een voormalige kapel
halverwege de Maastrichtse
Markt en het negentiendeeeuwse Sphinx-complex, laat
zich lastig warm stoken. ‘Onbegonnen
werk,’ verontschuldigt Hadassah Emmerich (1974) zich. Ze klimt op een ladder en
legt de laatste hand aan nieuw groot werk
voor Corporeal, haar solotentoonstelling
bij Schunck in Heerlen. Een thuiswedstrijd, het is haar geboortestad. Al is ze
geen doorsnee Limburgse.
‘De verwarring begint al bij mijn
naam. Is het een man, is het een vrouw?
Een moslim? Met een Hebreeuwse voornaam en een Duitse achternaam?’ Haar
moeder, vertelt Emmerich, is een getogen
Duitse uit Kerkrade. Haar in Indonesië
geboren vader heeft Indonesisch, Chinees
en Duits bloed. Toen ze Indonesië voor
het eerst bezocht, viel het haar op dat ze

geen standaard toerist was. Zoals ze in
Nederland ook geen doorsnee Hollandse
was. Met haar gemengde achtergrond
nam ze een vreemde tussenpositie in.
Haar schilderijen, linosnedes, wandschilderingen en tekeningen haken in op die
dubbelheid van een verdwaalde identiteit,
tussen de culturen.
Verklaart dat misschien waarom ze
er steeds op uittrok, naar steden als
Antwerpen, Berlijn en Londen, interessante broeinesten van het multiculturele
experiment? Emmerich: ‘Een andere omgeving met andere mensen leidt sowieso
tot een andere energie. In Nederland had
ik ondervonden dat bont en gedecoreerd
haast altijd doorgaan voor minder serieus.
Tijdens mijn verblijf in Londen merkte ik
dat je er genuanceerder over kunt denken.
De grotere decoratieve vrijheid voelde als
een bevrijding, eindelijk los van alle grijstinten en niet-expliciete thema’s.’ »

Hadassah
Emmerich
1974 Geboren, Heerlen 19931997 Academie voor Beeldende
Kunsten, Maastricht 1997-2000
Hoger Instituut voor Schone
Kunsten, Antwerpen 2003-2005
Goldsmiths College, Londen
2000 Parkstadprijs Heerlen.
2006 Fritschy Cultuurprijs
Sittard-Geleen. Hadassah
Emmerich woonde en werkte in
Antwerpen, Londen en Berlijn.
Momenteel is Maastricht haar
standplaats. Ze exposeerde
onder andere bij Künstlerhaus
Bethanien, Berlijn; Van Abbemuseum, Eindhoven; Arp Museum,
Rehmagen; Kunstmuseum, Ravensburg; Museum Het Domein,
Sittard; Museum voor Moderne
Kunst, Arnhem; GEM Museum
voor Hedendaagse Kunst,
Den Haag; Cultureel Centrum,
Hasselt en Schunck, Heerlen.

HADASSAH
EMMERICH WERKT
INMIDDELS NIET
MEER VANUIT HAAR
RUIME MAASTRICHTSE
KERKATELIER.
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WAAR ZE AANVANKELIJK
VEEL MET FELLE TINTEN
GROEN, ROZE EN PAARS
WERKTE, IS EMMERICHS
PALET NU WAT GEDEMPTER, MAAR NOG ALTIJD
KLEURRIJK. LINKERPAGINA DE MUURSCHILDERINGEN IN DE KAPEL
VAN HET VROEGERE
KLOOSTER VAN DE ZUSTERS VAN HET ARME
KIND JEZUS AAN DE
MAASTRICHTSE BOSCHSTRAAT ZIJN BEWAARD
GEBLEVEN. HET VOORMALIGE ARCHIEF- EN
BIBLIOTHEEKDEPOT,
LATER ATELIERRUIMTE,
HEEFT INMIDDELS
EEN NIEUWE EIGENAAR
GEVONDEN.

‘Het liefst creëer ik
ervaringen. Werk waarin
je kunt verdwijnen’
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LINKS AL SCHILDEREND, TEKENEND EN STEMPELEND IS EMMERICH GEÏNTERESSEERD IN VRAAGSTUKKEN ALS AFKOMST, IDENTITEIT EN REPRESENTATIES
VAN DE VROUW IN VERSCHILLENDE CULTUREN. RECHTS MOTHER OF PEARL, 2014, INKT, PASTEL, WAXCRAYON, SPUITBUS, HOUTSKOOL EN BLOCKPRINT OP
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Iemand zei eens dat je haar werk
moet ‘inhaleren’ in plaats van ernaar te
kijken. ‘Het liefst creëer ik ervaringen.
Daarom heb ik in het verleden zo veel
muurschilderingen gemaakt, werk dat je
opneemt en waarin je kunt verdwijnen.’
Bij een reis door Italië – ‘van noord naar
zuid, helemaal tot in Palermo’ – werd ze
in de Sint-Franciscusbasiliek van Assisi
geraakt door de muurschilderingen.
‘Een duizelingwekkende, hallucinerende
beleving. Zoiets wilde ik ook.’ Tijdens de
tentoonstelling With Love from Batik
Babe in het GEM (2005) zoomde ze in
een meterslange wandschildering in op
haar multiculturele roots. Het perspectief verschoof van een achtergrond van
abstracte in elkaar opgaande patronen
tot concrete figuratieve elementen.’

Lachend: ‘Een hybride werk dat zélf op
zoek was naar zijn eigen identiteit. Als een
kettingreactie van elementen: het ene
motief roept het andere op.’

Kruispuntpositie

Tussen puur visuele kunstenaars en conceptuele ideeënkunst neemt Emmerich
nadrukkelijk een kruispuntpositie in.
‘Het zijn beeldlagen die je een voor een
moet afpellen om de betekenis bloot
te leggen. Een kijker moet bereid zijn
dat avontuur aan te gaan. Ik zeg niet:
zo zit het, ik zeg: vooruit, ga maar op
zoek.’ Emmerich is eclectisch in haar
beeldkeuze, motieven en benaderingen.
‘Ik maak weefsels van vorm en betekenis, probeer feit en fictie, realiteit en
fantasie te mixen tot een droombeeld

waarin verstand en emotie elkaar raken.’
Geïnteresseerd in de complexiteit van
ras, etniciteit en de stereotypen die het
oplevert, is Emmerich een bewonderaar van Amerikaanse kunstenaars als
Kerry James Marshall en Ellen Gallagher,
die zich ook met die thema’s inlaten.
Niet iedereen weet die verstrengeling
van beeld en idee te waarderen. Maar
waar komt die Hollandse angst voor het
ornament, voor het sprookje en de dagdroom eigenlijk vandaan? Emmerich:
‘Ik typeer het weleens als culturele
anorexia. In een tijd van overvloed lijkt
de waardering voor het uitgeklede,
gereduceerde beeld te groeien. Het leidt
tot minimalisme en dematerialisatie.
Decoratie is dan ineens primitief, een
taboe.’ En dat – Emmerich kan het niet
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genoeg benadrukken – terwijl het haar
niet eens om de decoratieve werking van
het beeld te doen is. De planten en lichamen die veelvuldig in haar werk opduiken
zijn vorm én betekenis. ‘Tijdens mijn
verblijf in Berlijn ben ik meer verdieping
gaan zoeken. Een werk moest meer zijn
dan de popart-vuistslag, het spectaculaire
ruimtelijke statement waarvoor ik steeds
vaker werd gevraagd. Fysiek is het trouwens tamelijk uitputtend om steeds zo’n
wand met werk te vullen. Altijd een race
tegen de klok, er bestaat op dat moment
niets anders: de wereld staat stil.’

Kleiner werk

Door alle muurschilderingen op locatie
kwam Emmerich nog maar amper toe
aan werken in haar atelier. Bovendien

begon ze zich af te vragen hoe spectaculair een schilderij of tekening van bescheidener formaat nog kon zijn. ‘Ik ben toen
kleiner werk gaan maken als aanvulling
op de wandschilderingen. Zo voorkom ik
dat een wandschildering louter façade
blijft.’ Tijdens de overzichtstentoonstelling bij Schunck vormden kleinere formaten, schilderingen, tekeningen en lino’s
een aanvulling binnen ‘het landschap van
totale schaalvergroting’.
De fluorescerende zuurstokkleuren
waarin ze jarenlang excelleerde, worden
in het nieuwere werk aangevuld met grijstonen en een donkerder palet. In meanderende gedachtestromen gaat Emmerich op zoek naar sporen van bloei en
verval, leven en dood, licht en duisternis.
Gecompliceerde thema’s als herkomst, »

In haar werk zoekt
Emmerich naar sporen
van bloei en verval

HADASSAH EMMERICH
COMBINEERT SCHILDERKUNSTIGE EN GRAFISCHE
TECHNIEKEN.

‘De kijker moet bereid
zijn een avontuur aan
te gaan’
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Agenda
Werk van Hadassah Emmerich is
te zien in het Bonnefantenmuseum
Maastricht (Beating around the
bush #4, tot en met 8 februari) en
Coda Museum Apeldoorn (Indisch
DNA, tot en met 25 januari).

lichamelijkheid en identiteit probeert ze
als een stel verstrengelde lianen te ontknopen. Emmerich: ‘Steeds vaker zie ik
parallellen met de impact van een film.
Ik hecht aan beweging en dynamiek.
Ik wil werk maken dat visueel krachtig
en inhoudelijk relevant is. Het visuele
en het inhoudelijke, het zinnelijke en
het rationele worden vaak geïsoleerd.
Ik heb ze allebei nodig. Steeds is er die
‘inner critic’ die me terechtwijst: ‘te veel
beeld, te weinig beeld, te veel inhoud,
te weinig inhoud’. Zo word ik telkens een
andere kant op getrokken, op weg naar
een volgende stap.’
Haar oeuvre wordt weleens als vrouwelijk gekenschetst, maar Emmerich is

liever ‘one of the guys’. Misschien houdt
ze daarom zo van grote formaten en de
worsteling met inkt, olie, pastel en acryl.
Met kwast, spuitbus en sjablonen mengt
ze beelden, motieven en kleuren tot een
cocktail waarin alles op elkaar inwerkt
en naar de bodem zinkt. ‘Haar dialogen
overlappen elkaar als vreemde talen die
met elkaar in gesprek trachten te komen,’
verwoordde Stijn Huijts (directeur Bonnefantenmuseum Maastricht) dat gevecht.
Emmerich: ‘Ik wil risico nemen, ben een
fysieke kunstenaar. Bij mij moet het vlees,
bloed én geest zijn. Als een van de drie
ontbreekt, dan werkt het niet.’
www.hadassahemmerich.com

