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OPENINGSWOORD 29 OTOBER 2016 

Hartelijk dank Micha voor de uitnodiging om je tentoonstelling hier in Heden te mogen openen. 

Niet veel mensen weten dat ik zelf opgeleid ben als schilder, voordat ik tentoonstellingen ging 

maken en, enige tijd later, socioloog en ‘beroepsbeoordelaar’ werd. Maar het is expliciet vanuit 

dat perspectief, als oud-schilder, dat ik me tot Micha’s werk verhoud en er nu over spreek.  

 

Micha’s werk ontdekte ik in 2010, op Art Rotterdam en ik was gefascineerd. Hij is een trefzekere 

schilder; heeft een groot gevoel voor de materie, voor lijnvoering, voor suggestie met een enkele 

toets of laag. Het ziet er ontzettend gemakkelijk uit wat hij doet, maar die trefzekerheid is een 

gave. Als oud-schilder gaat je hart daar sneller van kloppen: “wauw” denk je dan, “wat 

ontzettend knap!” Elk werk dat ik zag was raadselachtig terwijl het toch vol aanknopingspunten 

zat. Referenties aan de schilderkunst, aan geschiedenis en tijdsbeelden en vooral ook aan het 

schilderproces zelf. Het was, voor wie de schilderijen uit die periode niet kent, allemaal figuratief 

werk. Eerder schreef ik er dit over:  

“Het verkennen van mogelijkheden levert een oeuvre van beelden op die zich aaneen 

rijgen als parels aan een ketting. Vaak keren dezelfde beeldmotieven terug, soms in 

identieke context of zelfs (nagenoeg) als duplicaat. In het werk van Patiniott zijn dat 

onder meer het oog, de lamp en het (lege) beeldvlak zelf, de hand, het penseel en de 

inkt. Het werk, doorspekt met humor en soms met nauw verholen gewelddadigheid, 

representeert dat ‘alles wat is, ook altijd anders kan zijn.’  

 

(En dat laatste is ontleend aan Nikolas Luhmann, als hij spreekt over de ware functie van kunst).  

 

In dat tussenmoment van maken naar object verlenen beeldelementen – materiaal, compositie, 

schaduw, licht, vorm, formaat – in onderlinge relatie betekenis aan het werk, of ontkrachten dat. 

Dat is ook wat schilderen is, eigenlijk. Ik sprak toen over het verbeelden van een vermoedelijke 

realiteit. Want hoewel er één realiteit is, ligt de betekenis ervan niet vast. Micha beschreef toen 

ik hem er vorig jaar over sprak, dat het lijkt alsof er meerdere realiteiten zijn die kantelen om 

een scharnier. En Micha zei me als schilder in dat kantelmoment te willen zitten, in het scharnier.  

 

Laten we niet vergeten dat een schilderij er niet zomaar is. Een schilder moet het schilderij 

zoeken, of misschien is het andersom. Zo interpreteer ik ook Slavoj Zizek’s uitspraak, dat een 

kunstwerk de vraag stelt naar waar het zich bevindt. Hij heeft het dan over het Zwarte Vierkant 

van Malevich en over het urinoir van Duchamp. Letterlijk schrijft hij “being a work of art is not a 

question of ‘why’ but ‘where.’ Voor schilders is het een bekend gegeven, Malevich zelf zei over 



dat befaamde Zwarte Vierkant: “I transformed myself in the zero of form and emerged from 

nothing to creation.”  

 

Wat Micha vorig jaar zei over dat kantelmoment geldt nog steeds. Tegelijkertijd lijkt het alsof hij 

in deze reeks van nieuwe werken, die sinds de zomer tot stand zijn gekomen, weer verder in het 

scharnier duikt. Ik heb ook niet eerder zo veel abstracte werken van hem bijeen gezien.  

Het werk hangt hier in Heden niet gegroepeerd, maar kriskras door elkaar. Dat maakt het 

misschien moeilijk om te begrijpen wat er gebeurt. Extra moeilijk wordt het ons gemaakt, omdat 

het werk dat wat mij betreft toegang biedt beneden hangt, in de etalage. Het is een tweeluik, 

van een cartoonesk figuur, van een man bij een lichtknop. Als Nederlanders lezen we van links 

naar rechts. En op het linker schilderij staat een man, wit (of grijs) afgetekend in het pikdonker, 

en hij reikt met zijn vinger naar de lichtknop. Hij oogt wat sullig of misschien is hij slaperig; op de 

bank in slaap gevallen en net ontwaakt. En dan, als in een comic, is in het rechter schilderij de 

ruimte hel verlicht en de man valt er letterlijk in weg, pikzwart. Alsof hij geblakerd is, zelf tot 

duisternis is geworden door de lichtknop aan te raken. Ook dit keer, als je het tweeluik bekijkt, is 

het niet zomaar grappig. Het bevat een onderhuidse dreiging van iets dat gruwelijk mis is 

gegaan. Het is bijna zoals het verhaal van Orpheus en Eurydice, waarnaar de uitnodigingstekst 

verwijst: als we het licht, de liefde onder handbereik hebben, ontglipt het ons en dat verlies 

keert zich tegen ons.  

 

Wat dus in de abstracte werken denk ik gebeurt, is dat het scharnier zich opent en de schilder, 

maar ook de kijker, erin verdwijnt. Als u de werken zoals ze hier hangen bekijkt, zult u de stadia 

van omhullen (als sluier), van verdwijnen (in hechte materie), en weer tevoorschijn komen (in 

nieuwe geabstraheerde configuratie), herkennen. Kortom, we zien het moment verbeeldt dat 

Orpheus omkijkt en Eurydice kwijtraakt. Het is het kantelmoment waarop het licht aan of uit 

gaat en ons overweldigt. Dat is ook letterlijk hoe de schok van plotseling licht en duisternis op 

ons inwerkt. De werken bevinden zich, en ik citeer nu Micha zelf, “op het breekpunt tussen de 

ene zintuigelijke perceptie en de andere. Het draait erom (zegt hij) wat er dan gebeurt, met de 

perceptie van 'ander' en 'zelf', van 'ding' en 'geen-ding'. Feitelijk is dit precies datgene dat 

buiten, of tussen, perceptie valt, aangezien het precies datgene is wat perceptie zelf mogelijk 

maakt.”  

 

Nu, voor wie hier nog vragen over heeft: Micha is er en – om in termen van Juliana te blijven – 

hij is vast bereid om hier vanavond met u verder over ‘te bomen.’ 

 

Ik feliciteer je met het fantastische resultaat van dit schilderproces Micha. En ik wens u allen veel 

plezier bij uw ontdekkingsreis in het schilderkunstige kantelmoment, waarin de Möglichkeitsinn, 

‘dat wat is, ook altijd anders kan zijn,’  zich ontvouwt.   

© Nous Faes 
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