Bart Weijers

Alle dingen die ik maak,
wil ik iets meegeven
Bart Weijers (1969) werkt sinds tweeënhalf jaar, vijf dag-

t

delen per week, op het Atelier van GGNet. Hij tekent
en schildert, werkt met klei, keramiek en soms met stof.
De eerste helft van dit jaar nam hij een dagdeel in de week
deel aan de pilot Open Atelier Creativiteitsontwikkeling,
een samenwerkingsproject tussen Hogeschool
Arnhem Nijmegen (HAN) en Special Arts, bedoeld voor zowel interne als externe studenten. De masterclass drukken
met kartonetsen vond hij heel inspirerend.
Je hebt wel eens verteld dat je de grafische
school in Utrecht hebt gedaan en anderhalf
jaar kunstacademie in Den Bosch.
"Ja, Ik woonde toen op kamers, maar daar ging het
op het laatst niet heel erg goed en ben ik opgenomen
in de psychiatrie. In Utrecht heb ik eigenlijk ook heel
veel geleerd. ik vond het ook leuk om te doen:"

Waarschijnlijk ben je van jongs af aan al met
tekenen bezig geweest?
Bart aan het werk ir, het atelier,

Rechter pagina: Bezig met een
nieuw kleurrijk schilderij

'Als kind kun je dingen meemaken en dat je dan
als het ware blokkeert of zo. Dat had ik. Dat was
wel jammer, want tot mijn negende was ik heel actief met kunst. Toen ben ik geblokkeerd door iets.
Toen kon ik het niet meer. Het tekenen, maar het

Special Award regionale werkplaats
Pilot Open Atelier creativiteitsontwikkeling

leven zelf ook. Dat wil niet zeggen dat ik niet veel
leuke momenten heb gehad. Het met kunst bezig
zijn is teruggekomen:'

Je hebt ook op de Haemstede in
Zutphen gewoond.
"Een aantal jaar werkte ik daar in een hele grote kelder. Dat was heel mooi en ruim en je kon op de vloer
knoeien. Zoiets zou ik wel willen als eigen atelier.
Toen ben ik verhuisd naar de Praebsterkamp (begeleid wonen in Zutphen) naar een heel groot appartement. Ik heb daar ook een atelier gemaakt, maar
het ging mis en ik ben opgenomen op de PAAZ. Nu
woon ik hier dan in de Weerd bungalow op het terrein van GGNet. Thuis heb ik een klein atelier. Veel
van mijn werken staan dus hier op het Atelier:"

Hogeschool Arnhem Nijmegen

In samenwerking met Hogeschool Arnhem Nijmegen is de pilotmodule Open
Atelier Creativiteitsontwikkeling voor studenten van de HAN en mensen met
een beperking ontwikkeld. Uitgangspunt is een gelijkwaardige samenwerking
tussen studenten, docenten en mensen met een beperking binnen de muren
van de HAN als lerende omgeving. Samen hebben zij materialen kunnen
dekken en masterclasses gevolgd.

Doelen
Inspiratie opdoen, onder meer voor de in te sturen kunstwerken voor
de Special Award en de invulling van kunstzinnige dagbesteding.
Samenwerking met Social Work studenten in een lerende omgeving
waarbinnen samen leren en ontwikkelen centraal staan.

Ont-

Waar ben je allemaal mee bezig op
het moment?
"Ik teken vaak zonder op het papier te kijken. Of
ik laat mijn pen vrij bewegen, met vrij snelle bewegingen met een ontspannen hand. Op dinsdag
en donderdag heb ik 'creatief centrum: ik ben op
dit moment bezig met het maken van een bij, een
soort knuffel. Op donderdag is er een vrijwilligster
die mij helpt bij het naaiwerk. Ik ben ook begonnen met een mozaïek. Gewoon met kleuren die
mooi bij elkaar passen met licht en donker afwisselend, er een spannend geheel van maken. Op
woensdagmiddag ga ik naar de boerderij, dan laat
ik de honden uit en doe andere klusjes. Ook teken
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Uit het schetsboek ver, Bart
Monstertje
Vogel (geïnspireerd op broer)

ik hier de wereld van de boerderij. in mijn Vrije tijd
doe ik ook creatieve dingen. Nu ben ik een verhaal
aan het typen. Wat me maar te binnen schiet, gekke dingen. ik illustreer dat met tekeningen. ik weet
nog niet wat ik er mee ga doen. ik denk dat ik het
wel deel met anderen. Niet met iedereen denk ik,
maar misschien ook wel."

Na een dag komt het idee wel weer vanzelf. Dan
denk je: ik kan er mooi een blauwe bloem bij maken. Soms moet je wachten met verschillende kleuren dat ze zich niet gaan mengen. Bij deze valt het
mee want de vlakken zitten elkaar niet in de weg.
Dus je kunt gewoon doorgaan met schilderen"

Kun je iets zeggen over jouw manier van

"Ik heb nu een heleboel keramiek beeldjes, die
moeten allemaal geglazuurd worden.
Dan moet je een heleboel ideeën tegelijk hebben.
je wil ze allemaal iets meegeven. Dat is het leuke er
aan. Dat is denk ik wel bij alle dingen die ik maak,
dat ik ze iets mee wil geven'

Keramiekbeeldjes
werken bij je nieuwe schilderij met de
bloemen en bijen? (pagina 8, red.)

"Ik werk als het ware met de nerf van het blad mee.
Het is de bedoeling dat de strepen die je maakt ook
direct de structuur vormen. En bijen zijn zacht, dus
zachte toetsen van verf. Of juist transparant en dikke toetsen verf. Om zo de textuur weer te geven:'

Kun je benoemen wat?

"Misschien een soort van vrolijkheid:'
Hoe kom je op het idee om dit zo te doen?
"ja het is de natuur hè. De bijen komen en de spin-

nen en alles bloeit en groeit. ( ... ) Van tevoren als ik
begin heb ik wel een idee. Dan zet ik dat op doek
met lijnen en kleur dat in. De lijnen laat ik gedeeltelijk staan. Soms is schilderen gewoon een dag
wachten en dan ga je de volgende dag weer verder.
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In jouw werk zie ik vaak monstertjes.
Die hebben meestal een grappige uitstraling,
doe je dat bewust?

"Meestal ontstaat dat tijdens het tekenen. Dan
denk ik: laat ik die neus eens wat groter maken of
die lippen:"
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Heb je op de HAN iets gedaan wat
je vaker zou willen doen?
"Ik zou graag willen zeefdrukken. Heb ik niet gedaan op de HAN, maar zou ik wel graag willen:"
Toevallig gaan we daar binnenkort mee aan
de slag. Dan kun je mooi op t-shirts drukken.
'Ik heb wel geschilderd op t-shirts, maar daar ben
je echt een dag mee druk. Veel sneller gaat dat met
zeefdruk. Dan kun je productie maken:'
Verkoop je wel eens wat?
"Ja zo af en toe. ik kan misschien veel meer verkopen als ik zou willen:'
Heel vaak zeg je dat het werk niet verkocht
hoeft te worden.
"Ik wil het graag zelf houden. Als ik er een foto van
gemaakt heb, is de drempel misschien niet zo hoog
meer om het toch te verkopen:'
Wat is die drempel dan?
"Dat heeft met mijn magische wereld te maken.
Daar ben ik bang voor, dat die verstoord wordt:"
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Maar dat speelt niet als je opdrachten krijgt
van mensen?
"Nee:"

Kartonets, gemaakt op de
HAN tijdens een masterciass
van Merlilne March
Huisje op het platteland

Als je naar de toekomst kijkt...
'Wat ik dan graag zou willen? Misschien een boek
illustreren:'

Wachtenden op de bus

Je doet ook mee aan een illustratie-wedstrijd.
"Ja, kijken of dat wat wordt. Het is voor een kinderboek. Ik ben thuis ook vaak bezig. Nu ben ik
bezig met pen en aquarel een soort optocht van
mensen te maken:'
Zijn er kunstenaars die jou inspireren?
"Vincent van Gogh vind ik heel erg mooi en Gaudi.
Dat hele bekende gebouw met al die tegeltjes, dat
vind ik echt te gek. Dan denk ik: dat zouden ze
meer moeten doen:'

Marcel Bore, \/aktFierapeut Beeldend
Atelier Warnsveld
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