kunstenaar

Frank Warmerdam
“

Ik schep er een genoegen in om de toeschouwer een humoristisch 		
tafereeltje voor te schotelen, waarin vaak dieren figureren...“

Frank Warmerdam (1961) studeerde in 1985 af in de vrije
schilderkunst aan de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten te Den Haag.
Al in zijn kindertijd openbaarde zich een bovengemiddeld
tekentalent. Dat talent werd gestimuleerd en gewaardeerd door
zijn ouders en leraren op school.
Maar los daarvan was hij vooral
zelf verwonderd over het fenomeen dat hij met gebruik van
potlood of verf op een plat vlak
een verzonnen realiteit kon laten ontstaan. Die verwondering
is nooit meer weggegaan.
Schilderen is voor hem een
manier geworden om verhalen
te vertellen. Hij noemt zichzelf
een conservatieve kunstenaar
omdat hij nog steeds dezelfde
techniek gebruikt als die hij
in zijn jeugd heeft geleerd en
bovendien uitsluitend olieverfschilderijen maakt.
www.frankwarmerdam.nl
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www.galeriehappyart.nl
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Spelbreker, olieverf op paneel,
30 x 24 cm, 2021

Ja, dan wil ie wel!, olieverf op paneel,
30 x 40 cm, 2022

Vrolijke trommelaars, olieverf op paneel,
24 x 30 cm, 2021

Kip en het ei, olieverf op paneel,
18 x 24 cm, 2021

De onderwerpen die Frank Warmerdam kiest weerspiegelen vaak zijn verwondering voor het mysterieuze en soms onvoorspelbare gedrag van de mens. Hij schept
er genoegen in om de toeschouwer een humoristisch tafereeltje voor te schotelen,
waarin vaak dieren figureren.
“In feite is humor een clash van gedachten. Er gebeurt iets onverwachts en dat lokt
een reactie uit, je moet er om lachen. Maar als je even verder doordenkt dan zou
er nog wel meer aan de hand kunnen zijn: een schattig onnozel diertje fungeert als
voorbeeld voor ons eigen niet altijd zo rationele gedrag.” Een hond is een poenige
directeur of een oud dametje dat gebukt gaat onder de ongemakken van het leven.
Een kat laat zich in de luren leggen door een muis of een kuiken die hij makkelijk
de baas zou moeten zijn. ■
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