
Speelruimte

die kunnen net zo karakteristiek zl)n als het

gezicht. Het gaat erom precies dít karakteris-

tieke element er uit te pikken. Af en toe - als

ik een musicus jaren later weer eens hoor -
zie ik mijn eigen tekening weer voor me.'

Zijn musici zichbewust von jouw oonwezigheid?

'Nee, absoluut niet. Ik heb honderden musici

getekend en er was maaï één keer iemand die

dat liever niet wilde. De meesten vinden het

juist stimulerend. Ik zorg wel dat ik niet op de

eerste rt1 zit. Mijn penseel hoor ie ruet, maar

mijn bewegingen gaan met de muziek mee en

mogen niet storend ztin. Eigenliik pak ik al bii

de eerste tonen iets essentieels op, en een

enkele keer legt de ontroering miin werk er,en

stil. De lijrwoeri^g - en dus de beweging -
hangt erg af van de muziek die ik hoor.'

Speelt zefi muneh maken eenbelonlgrijke rol in ieleven?

'Jazeker. Ik heb tot mijn dertiende pianoles

gehad, en ook toen ik de opleiding muziek-

therapie volgde. Daarna heb ik nog een tiidie

les gehad van iemand die heel erg precies

was. Daarvan verkrampte ik helemaal, dus

dat heb ik verder laten zitten. Nu houd ik het

zelf bij. Ns kind hield ik erg van zingen en

ik heb altijd in koren gezongen. Op dit

moment in kamerkoor Musica Amsterdam.

Heerlijk is dat. Ik begeleid iemand die graag

zingt en soms zingen we samen duetten. Ns

ik opnieuw geboren zou worden dan zou ik

graag zangeres worden.'

Weltre teclnieken en motenolen gebrutk ie?

'Ik ben meer een tekenaar dan een schilder.

Van musici maak ik gewassen inkttekeningen

met Japanse inkt en water. Ik schilder ook

wel portretten en landschappen in kleur,

maar niet zo vaak. Yroeger heb ik ook wel

andere materialen uitgeprobeerd, zoals

houtskool, potlood .ri óort-Indische inkt,

maar dat krast allemaal en stoort de musici.

Daarom werk ik meestal met penseel.'

Heh je meteeneen soort totoolindruh von eenmusiars?

'Ik moet altijd eerst even luisteren, de tonen

horen. Dan pas begin ik te tekenen. Ik ben elke

keer benieuwd hoe het zal gaan klinken.

Sommige musici staan heei stil, maar ziin

ongelofelilk beweeghik in hun spel. Op de

academie moesten \\c \'an een docent, voordat

we aan het r,r,'erk gingen, Yoor onszelf een

woord verzirtnen dat paste bi1 de sfeer van het

stiller.en of model dat we gingen schilderen.'

Kon je bij emensemble de nterooire loten iren?

'Ik heb ond.er andere het Calefax Rietkwintet

getekend, maar een ensemble is weseliik

moeilijk om te doen. Interactie zie ie, maar ie
loelt ook of mensen op elkaar ingespeeld

zt)n.Ns een orkest niet goed speelt wordt

mijn tekening ook niet goed. Reinbert de

Leeuw heeft liederen van Schubert bewerkt

voor het Schönberg Ensemble, met Barbara

Sukova als soliste. Dat was zo prachtig en a1s

ik mijn tekeningen van toen terugzie hoor ik

die mooie muziek weer. Een violist of een cel-

list tekenen is boeiend en leuk om te d.oen.

Bij blazers en zangers ligt dat anders, dat is

complexer. Bii hen luistert het ontzettend

nalrw, want bolle wangen of een open mond

ziln niet altijd flatteus. Maar hoe dan ook vind

ik het iedere keer prachtig om mensen bezig

te zÍen met iets wat htrn hart heeft.'
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