kunst

dam. Tot voor kort maakte hij vooral figuratieve
kunst, waaronder beeldhouwwerken. Bijvoorbeeld Aisa, het beeld van Moeder Aarde, een
grote zwarte vrouw in een wit gewaad, dat sinds
1986 in Amsterdam Zuid-Oost staat. Maar ook in
de Negevwoestijn is Orens werk te vinden. De

‘Echt kijken, alsof je
nog nooit de kleur
blauw hebt gezien, is
genoeg. Zoals kinderen
dat kunnen’
keuze voor abstract schilderen heeft de impact
van zijn werk versterkt, legt Eden uit: “Kleur,
structuur en compositie zijn de taal geworden
waarin hij zich spiritueler kan uitdrukken. En de
schilderijen zijn verslagen van zijn reis, die altijd
beginnen met een zoektocht naar die ene kleur
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die hij voor zijn geestesoog heeft. Op het palet
mengt hij de kleuren, dan zet hij ze op het canvas.
Daarna gaat hij de kleur moduleren: lagen verwijderen, anderekleuren toevoegen. Het vinden
van de juiste kleur is een work in progress, een
ontdekkingsreis. Die uiteindelijke kleur inspireert tot compositie, kleurnuances en vormen op
het doek.”
De tentoonstelling telt ruim twintig schilderijen. Heel grote, van ruim twee bij anderhalve
meter, en kleinere van 50 bij 50 centimeter. De
definitieve keuze maakt Ronit Eden vlak voor het
inrichten van de expositie. “Chaim is nog elke dag
aan het werk en ik wil uit zo veel mogelijk schilderijen kunnen kiezen.” Eén zal zeker niet ontbreken: Genesis, een groot blauw schilderij, twee
bij een meter veertig. “Dat schilderij zou ik zo mee
naar huis willen nemen als ik de ruimte had. Het
zoog me naar binnen en hield me gevangen. Ik
was gefascineerd en wilde ontdekken wat er gebeurde.” n

No Limits is te zien van 17 februari tot 6 maart in
Arti et Amicitiae, Rokin 112, 1012 LB Amsterdam.
Open van dinsdag t/m zondag van 12.00-18.00 uur.

‘Het schilderij zoog
me naar binnen en
hield me gevangen’

Ronit Eden
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