Boerderijdieren in de kunst
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‘Pastelkrijt biedt eindeloze
mogelijkheden’

24

Boerenvee

Loes Botman probeert de dieren in hun
eigen licht te plaatsen, om zo de
dierenportretten persoonlijker te maken.

Boerderijdieren zijn voor kunstenaars geliefde objecten.
Fraaie kunst is veelal het gevolg. In het hart van ieder
nummer van Boerenvee is werk te vinden van een kunstenaar
die zich heeft laten inspireren door boerderijdieren.
Loes Botman raakt steeds weer ontroerd door de
onvoorwaardelijke liefde die dieren geven.
Opgegroeid aan de rand van het dorp Nibbixwoud (West-Friesland), was Loes
Botman omgeven door dieren. Zij zijn het die haar voortdurend weer
prikkelen. Kippen, koeien, paarden, varkens, ganzen. Zovele prachtige
dieren blijven haar inspireren. Enige voorwaarde is, dat ze dichtbij zijn. Voor
een opdracht tekent ze ook wel andere dieren, zoals onlangs een Orang Oetan
voor een speciale tentoonstelling in Voorburg. Maar haar hart ligt bij de
Nederlandse dierenwereld.
Loes Botman, nu woonachtig in Den Haag, tekent met pastel. Uitsluitend
met pastel. “Pastelkrijt is, zeg maar, bordkrijt maar dan met meer pigment.
De eenvoud van het materiaal, de matte uitstraling en de directheid waarmee
er gewerkt moet worden, spreken me aan”, zegt Loes. Niet gehinderd door
een penseel, maar juist de kleuren direct in de handen, zodat haar handen
zelf als penselen werken. “Alsof de kleuren uit de vingers stromen.” Op de
kunstacademie moest Loes verplicht met olieverf werken. Toch is ze
uiteindelijk afgestudeerd met 7 grote pasteltekeningen van 2 m x 3 m. In
Nederland zijn niet veel professionele pastelkunstenaars. “Werken met
pastel vereist zeker enige oefening. Voor veel mensen is het geen toegankelijk materiaal. Ik kan niet anders, ik ben dol op de structuur van het materiaal, de kleuren en de eindeloze mogelijkheden die het materiaal biedt.”
De onvoorwaardelijke liefde van de dieren voor de mensen ontroert haar
diep. Hoe dieren bereidt zijn zich te offeren voor de mensen. In de hoop dat
ze liefde van de mensen zullen ontvangen.
“Om te doorgronden hoe al het leven onlosmakelijk met elkaar verbonden is,
geeft mij een gevoel van diepe nederigheid en tegelijkertijd grootse verwondering, vreugde. Dat ik deel mag zijn van dit leven.”
Loes Botman probeert de dieren in hun eigen licht te plaatsen. Niet zozeer in
een herkenbare omgeving met hek, gras of staldeur. Maar in een eigen
lichtsfeer, waardoor het dierenportret persoonlijker wordt. Alsof het dier
bijna de toeschouwer aankijkt vanuit zijn eigen dierenzijn.
Veel mensen zijn dan ook geraakt door Loes’ dierenportretten.
Loes Botman exposeert in binnen- en buitenland, en verzorgt ook workshops. Haar eerstvolgende expositie is bij Galerie De Groninger Kroon te
Finsterwolde van 29 maart tot en met 1 juni.
Meer informatie over het werk van Loes Botman is te vinden op internet.
Kijk op www.loesbotman.nl
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