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De verleiding om de kunst van Johan Mulder aan te raken is bijna niet te weer-
staan. De dieren, die hij met een speciale techniek schildert op houten deur- en
kastpanelen, zien er namelijk zo levensecht uit dat ze loskomen van de achter-
grond waardoor het lijkt alsof ze zo bij je op schoot zullen springen.

Johan gebruikt een techniek die bestaat uit een combinatie van schilderen en
ambachtelijk materiaalgebruik. Door gebruik te maken van poreuze en dichte
materialen ontstaat de gewenste licht-donker werking waarmee het gewenste
perspectief wordt verkregen wanneer je het werk op ooghoogte bekijkt.

Je kunt zijn werk misschien nog wel het meest vergelijken met iconen. Door het
gebruik van verlijmde doeken en substanties van beenderlijm en kalk zijn de
schaduwen heel transparant en is nauwelijks te zien waar het hout begint en 
het schilderij stopt. Een nadeel van de bedrieglijk echte werken is dat Johan de
bezoekers van zijn atelier regelmatig moet vragen het niet aan te raken... wat 
tegelijkertijd natuurlijk een groot compliment is! ■

"Kunst in de kast..."

‘Rode kippen’, 110 x 55 cm, 2014.

Johan Mulder komt uit een groot
arbeidersgezin uit Leek en werkt
en woont tegenwoordig in Hin-
deloopen. 

Dat hij in de kunst terecht zou
komen was hem al van jongs 
af aan duidelijk. Na de ULO
werd hij, vanwege zijn talent,
toegelaten op de Kunstacademie 
Minerva. Zijn vader, die al die
Provo’s en Popart-mensen maar
niets vond, stak daar echter een
stokje voor. Johan komt terecht
op de middelbare Detailschool
maar maakt die opleiding niet 
af. Om de kost te verdienen
werkt hij als decoratieschilder
van klokpanelen en later van 
kolenkitten en melkbussen. 

Zijn atelier in Hindeloopen is
dagelijks geopend van 14.00 tot
18.00 uur, maar ’s zomers gelden
er andere openingstijden. Bel
naar: 0514 522945 om te horen
of het atelier open is. 

Atelier Johan Mulder 
Buren 44 
8713 KC Hindeloopen

‘Janke 4’, 110 x 80 cm, 2008.

‘Kat Kees’, 50 x 53 cm, 2013.


