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INTERVIEW SANDRO SETOLA

Je werkt in zoveel media en bent veelzijdig. Kun je vertellen waarom je eigen-
lijk in zoveel verschillende media werkt?

“Kern van de zaak is eigenlijk de vraag waarom ik kunstenaar ben 
geworden. Ik wilde zoveel dingen met mijn leven, en wilde eigenlijk ook 
geen eenduidig beroep uitoefenen. Toen ik ging kijken op de academie, 
viel alles op zijn plaats. Daar kon ik doen wat mij interesseerde en dat 
alles onder de noemer ‘Kunst’. 
Toen ik op die academie kwam, was er een moment van kiezen. Ik was 
erheen gegaan met het idee om illustrator te worden maar tijdens het 
eerste jaar kwam ik in contact met de autonome kunst en uiteindelijk 
heb ik daarvoor gekozen. Daarbinnen gaf de afdeling “Beeldhouwen en 
andere media” weer de meeste vrijheid qua media. Op die afdeling kon 
je ook tekenen, video’s maken, installaties, you name it. Voor sommigen 
was die vrijheid moeilijk, maar niet voor mij en mijn klasgenoten: puur 
uitgaan van de materie, van de opdracht, van het thema….. hoe dat uit te 
drukken en in welk medium? ‘Verschillende dingen willen doen’ is ook 
een beetje een familiekwaal. Mijn grootvader was ook een veelzijdig en 
gedreven kunstenaar/graficus/fotograaf. Maar mijn vader waarschuwde 
voor het gevaar dat je, als je teveel dingen tegelijk doet, uiteindelijk van 
alles maar een klein beetje kunt. Eigenlijk is het beter om in één ding 
heel erg goed te zijn. Voor musici ligt dat heel anders. In het huis hier 
tegenover zie ik elke dag een conservatoriumstudent oefenen. Altijd op 
hetzelfde instrument, heel strak, heel gedisciplineerd. Dat vind ik heel 
knap en tot op zekere hoogte wil ik dat ook kunnen. Maar ik zou dat 
dan in verschillende media willen. Ik wil gewoon veel …(Sandro lacht). 
Ik werk ook in fases. Zo heb ik afgelopen jaar gebeeldhouwd, want daar 
heb ik dan een tijd lang ideeën voor. Soms heb ik tijden gehad dat ik 
me vooral heb bezig gehouden met multimedia en animatie. Ook met 
tekenen in mindere en meerdere mate. In 2008 heb ik een heel jaar 
alleen maar getekend. Daardoor heb ik binnen dat medium wel weer 
een vooruitgang geboekt en gaandeweg krijg je op al die vlakken een 
soort graad van bekwaamheid. Het duurt alleen wat langer dan wanneer 
je je maar met één medium bezighoudt.”

Is het niet zo dat het ene medium dienend is ten opzichte van het andere?
“Ook wel…. Tekenen is voor mij wel een soort basismedium. Ik werk 
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sommige ideeën in tekeningen uit waarvan ik nog niet zo goed weet 
wat ik ermee kan of wat ik ermee wil doen. Het is een goede en directe 
manier om een idee te toetsen op zijn mogelijkheden. Tijdens dit 
proces kunnen er verschillende dingen gebeuren: óf het resulteert in 
een aardige tekening, óf al tekenend kristalliseert het idee zich uit tot 
een resultaat dat meer oplevert dan ik oorspronkelijk had voorzien. 
Mijn ideeën ontstaan grofweg op twee manieren. Sommige komen op 
tijdens het werkproces. Soms zijn en blijven die vaag. Vage ideeën die 
verspreid over jaren toch tot ontwikkeling komen en dan ineens een 
plek vinden in een kunstwerk. Andere ideeën ontstaan in één keer
in mijn hoofd en komen dan pats boem, kant-en-klaar naar buiten. 
Daarvan is een voorbeeld het werk ‘Form Follows Death’ uit 2004. 
Waarin je met een camera door een geëxplodeerd gebouw heengaat. 
Of dat grote doodskistachtige gebouw uit MDF (FFD2, 2004). Dat werk 
zat als een helder beeld in mijn hoofd. Ik kan daar ook makkelijk over 
praten, omdat ik precies weet waarom ik het zo gemaakt heb. Ook 
die manier van werken is niet altijd even makkelijk omdat je tijdens 
het maken van zo’n werk echt even de saaie rol van “uitvoerder” moet 
spelen. Maar beter dát, dan dat zo’n idee constant in je hoofd blijft 
zitten zeuren om uitgevoerd te worden
Zo’n idee is trouwens dan wel in grote lijnen af, maar tijdens het 
maakproces blijf je schaven en beslissingen nemen over de vorm. Zo 
heb ik samen met een architect dat filmpje (Form follows death, 2004) 
gemaakt, en dan blijf je kritisch kijken naar het resultaat en dat weer 
aanpassen aan het oorspronkelijke idee. Juist zodat het idee sterk over-
eind blijft. 
Dat is anders met mijn tekeningen uit de  ‘Beachhouse’ serie (2008). Dat 
proces gaat gewoon door. Gaandeweg wordt hiermee een eigen wereld 
gecreëerd en worden er allerlei associaties opgeroepen. Dat sluit ook 
aan op het onderwerp: een gebouw dat langzaam groeit. Het proces 
stopt pas als ik alle associaties heb uitgewerkt en alle mogelijkheden 
heb benut.” 

Heb je het werken in verschillende media nodig om steeds inspiratie op te doen?
“Ik denk het wel. Er zitten tussen verschillende media verbanden. 
Terwijl ik met het ene medium bezig ben, stuit ik op kwaliteiten die 
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ik in een ander medium kan gebruiken. Om een voorbeeld te noemen; 
Bij het werken aan de Beachhouse-tekeningen had ik op een gegeven 
moment de behoefte aan een nader uitgewerkt ruimtelijk model van 
dat gebouw, dus toen ben ik ook maquettes gaan maken. Eenmaal 
daarmee bezig kwam ik weer op het idee dat die maquettes ook weer in 
grootte konden variëren om dat groeiproces te verbeelden. Het werken 
in verschillende media kan dus een instrument zijn om weer een andere 
weg in te slaan, je ogen te openen. 

Hoe ga je eigenlijk te werk?
“Ik ga meestal uit van het concept. Die ideeën leg ik dan vast in schetsen 
of ik schrijf ze op. Daarna bedenk ik welk materiaal ik ga gebruiken of 
welk medium ik ga inzetten. Soms weet ik dat dus al vanaf het begin. 
Vroeger op de academie ging ik juist vaak uit van gevonden materiaal 
en werkte dan meer met de associaties die dat opriep. Toeval kan een 
goede impuls geven aan het werkproces. Maar helemaal aan toeval vast-
zitten vind ik nu een onbevredigende manier van werken. Die manier 
van werken zie ik meer als een fase die ik doorgegaan ben.” 

Steeds benadruk je het belang van het concept. Is dat voor jou zo wezenlijk? 
“Concept is ook maar een term. Ik zie het meer als associaties die bij 
elkaar komen en kloppen. Met de jaren ben ik wel kritischer geworden 
ten aanzien van die ideeën. Ze moeten verschillende associaties 
oproepen en ook zo uitgewerkt worden dat het als beeld overtuigt. Als 
het concept nog niet sterk genoeg is ga ik aan de gang en bedenk tijdens 
het schetsen in houtskool of er potentie inzit. Soms is dat niet zo maar 
zitten er toch elementen in die de moeite waard zijn om te bewaren. 
Die bewaar ik dan voor later.”

Betrek je andere mensen in het maakproces?
“Ja, dat hangt weer af van het soort werk. Ik heb bij het maken van 
de “Form Follows Death”-animatie intensief samengewerkt met een 
architect. Hij was beter op de hoogte van het computerprogramma 
waarmee we werkten. Ik wist hoe ik het wilde hebben en hij heeft het 
uitgewerkt. In dat geval ging het mij om zijn ervaring en kwaliteiten 
als architect. Of als ik onder tijdsdruk sta, dan werk ik ook samen met 

INTERVIEW SANDRO SETOLA



42 43

andere mensen. Bijvoorbeeld bij het maken en afgieten van de mallen 
van “Reservaat” (2009). Dat is saai en tijdrovend werk. Dat heb ik 
samen met assistenten gedaan. Op een bepaald moment wordt dat ook 
inherent aan het multimediale werken. Mocht mijn werk namelijk bij 
een groot publiek aanslaan, dan zal de vraag naar mijn werk op al die 
verschillende gebieden  groeien. Dan moet je je tijd efficiënt gebruiken 
en kan je dat niet meer allemaal zelf doen. In dat geval zal ik een atelier 
met full-time assistenten nodig hebben. Maar zover is het nog niet. 
(Sandro lacht) 

Je bent niet zo heel specifiek gebonden aan het ambachtelijke. Hoe goed 
moet je volgens jou daarin zijn om een concept tot uitdrukking te brengen? 

“Als je een idee heel goed wilt overbrengen, dan vereist dat soms dat je 
heel ambachtelijk moet kunnen werken. Of je moet het ambacht van 
een ander inzetten om het gewenste resultaat te verkrijgen. Ik ben heel 
erg kritisch naar mensen die zeggen dat het concept genoeg is en de 
uitwerking ervan laten afhangen van hun zogenaamde “handschrift”. 
Als iets met overtuiging is gedaan dan ligt dat niet alleen besloten in 
het concept maar ook in de uitwerking. Als je de toeschouwer zover 
wilt krijgen om je ideeën uit je werk te halen, dan moet je ze daartoe 
verleiden.” 

Heb je dat ambachtelijke op de academie of jezelf aangeleerd?
“Ik moest bij het maken van het wachthuisje (All good things come 
to those who wait, 2008) een nogal ambachtelijke houtbewer-
king toepassen. Dat was lastig want ik moest in principe een beetje 
ambachtsman worden. Dat is toch alsof je als een soort “method actor” 
even in totaal andere rol moet duiken. Ik heb op de academie genoeg 
handreikingen gehad om, op basisniveau, in de verschillende disci-
plines te werken, maar naderhand is het toch aan jezelf om je erin te 
verdiepen en er een mate van kwaliteit in te bereiken. Kortom, je moet 
geen luie flikker zijn!”

Je hebt het gehad over multi-tasking. Is dat iets van jouw generatie, denk je?
“Ja… hoewel, is dat wel zo? Ik denk bijvoorbeeld aan de grote kunste-
naars uit de Renaissance, aan Da Vinci bijvoorbeeld. Deze kunstenaar 
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wilde ook veel uitproberen. Hij is altijd een groot voorbeeld voor mij 
geweest. Of Bernini, die als geniale beeldhouwer ook niet terugdeinsde 
voor het ontwerpen van een kerk of het schilderen van een portret.”

Zijn er stromingen of kunstvormen waardoor je je laat inspireren?
“Ja, vooral thematisch ligt mijn interesse bij architectuur. Jarenlang heb 
ik mij verdiept in utopische architectuur of architectuur waarin ideeën 
tot uitdrukking gebracht worden. Bijvoorbeeld over de imaginaire stad 
van Filarete en diens hiërarchische inrichting van de maatschappij. 
Maar voornamelijk ben ik geïnteresseerd in werken die niet gebouwd 
zijn. In feite is mijn werk ook zo: het zijn schetsen of maquettes van 
bouwsels die multi-interpretabel zijn, maar nooit verwezenlijkt zijn. 
Utopieën geven je een andere kijk op de architectuurgeschiedenis, 
op de ideologieën die daaraan ten grondslag liggen. Maar ook op het 
ontbreken daarvan. Ik kijk veel naar de naoorlogse architectuur, waarin 
het gros van de mensheid zijn dagen slijt. Lelijkheid levert mij nog meer 
inspiratie op!
Verder zijn er heel veel andere subthema’s die mij inspireren. Ik kijk graag 
naar de Klassieken, bijvoorbeeld in the National Gallery te Londen.
Van oudsher motiveert mij het idee dat alles onderhevig is aan bepaalde 
natuurwetten en processen, en eigenlijk nog meer; natuurfenomenen 
gekoppeld aan cultuur, wat mensen nog aan natuur in zich hebben. Dat 
uit zich ook weer in architectuur.”

Vind je dat je als kunstenaar je publiek moet inspireren?
“Dat is natuurlijk één van de mooiste dingen die je als kunstenaar kunt 
bereiken; dat mensen echt door jouw werk dingen anders gaan zien en 
daarnaar handelen. Dat schept ook een verantwoordelijkheid. Bij mijn 
werk schrijf ik ook zelf mijn teksten, omdat ik er belang aan hecht dat 
de boodschap niet wordt verdraaid. Maar wel op een dusdanige manier 
dat die de ruimte laat aan anderen voor hun eigen associaties.”

Wat is jouw persoonlijke bijdrage aan de kunst?
“Voor mij ligt niet de uitdaging in het feit dat ik iets grensverleggends 
of een nieuwe stroming in de kunstgeschiedenis moet initiëren. Het 
verloop van die geschiedenis heb je maar voor een klein deel zelf in 
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de hand. Je hebt als kunstenaar natuurlijk wel een mate van originali-
teit nodig en je moet iets wat jij persoonlijk belangrijk vindt tot uiting 
willen brengen. Uiteindelijk maak je kunst omdat het jouw manier van 
uiten is.” 

Blijf je multidisciplinair werken?
“Ja, toen ik van de academie afkwam en een subsidie ging aanvragen 
moest ik ergens mijn specialisatie invullen en toen twijfelde ik nog wel 
eens of ik niet gewoon één medium moest invullen. Maar nu vul ik daar 
steevast “andere media” in.”
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