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Kunst van de dag 
Van: galeries.nl 
 

 
Kunst van de dag: Tessa Chaplin  
 
Dit is een groot werk van Tessa Chaplin (1991), olieverf op papier, 230 x 440 cm. Het maakt deel uit 
van de openingstentoonstelling 'Vensters' van Kunsthal KAdE in het nieuwe Eemhuis te Amersfoort, 
indrukwekkend gebouw trouwens, ontworpen door Neutelings Riedijk Architecten uit Rotterdam.  
 
De openingstentoonstelling is door de schilder, fotograaf en glazenier Marc Mulders samengesteld. 
Behalve dat hij een deel van zijn recente werk toont, heeft hij een keuze gemaakt uit werk van 
drieëntwintig andere kunstenaars waarmee hij zich verwant voelt of aan wier werk hij inspiratie 
ontleent. Onder de geselecteerde kunstenaars ook een aantal voor mij onbekende, zoals Tessa 
Chaplin, nog maar net afgestudeerd aan de AKV/St. Joost. 
 
Op de expositie in Amersfoort is het oorspronkelijke paneel dat uit drie aan elkaar vastzittende delen 
bestaat en dat zij nog in haar academietijd heeft gemaakt, uit elkaar gehaald. Twee van de drie 
panelen worden naast maar los van elkaar getoond. Mulder zal daar vast zijn redenen wel voor 
hebben gehad, maar aan elkaar lijkt mij het werk nog overtuigender dan zoals het nu in de expositie 
'Vensters' wordt gepresenteerd. 
 
Het is een naamloos panorama, eerst dun geschilderd en vervolgens met grote gebaren en veel 
schwung met dikke verf, schetsmatig op papier aangebracht. Een zeer sferisch werk van een 
benauwd, dampend bos of moerasachtig gebied. Geen licht of donker te onderscheiden, wat duidt 
op een voor mij geslaagde poging om het universele van wilde plantengroei te vatten. De extreme 
kleuren doen sprookjesachtig aan, geen lieve sprookjes waar kinderen rustig op gaan slapen, maar 
heftige sprookjes waar je ook als volwassene wakker van blijft. 
 
De alles overweldigende natuur in het schilderij van Chaplin dwingt tot bescheidenheid. Bij die 
levenshouding voelt Marc Mulders zich thuis. 'We zijn slechts rentmeester van de schepping. Dat is 
nederige arbeid, net als tuinieren', zoals hij zegt. 
 
Mulders is mentor van Tessa Chaplin geweest toen zij eind 2013 artist-in-residence was in het Van 
GoghHuis in Zundert. Hij heeft de ontwikkeling van haar werk dus van nabij meegemaakt. Ik ben in 
ieder geval benieuwd met welke klank, kleur en sfeer het werk van Chaplin zich verder zal 
ontwikkelen.  
 
 
 
 


