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De verandering die zich een paar jaar terug 
in het werk van Henk heeft voorgedaan, 
die van het schilderen van voornamelijk 
groot formaat aquarellen naar een meer 
ruimtelijke dimensie, is vooral gevoed door 
de liefde voor het ambachtelijk werken, 
een wens tot een bredere materiële armslag 
en, als beeldende voedingsbodem, een 
grote interesse voor de Spaanse cultuur en 
geschiedenis èn de Europese geschiedenis 
van de schilderkunst.

Een geestverwantschap haast, die zijn wortels 
vindt in reliekkasten uit de Spaanse kloosters 
en kerken uit de 15e eeuw, portretten van 
het Spaanse hof uit de 16e eeuw, het Prado, 
Pedro Antonio Vidal, Zurbaran, Johanna de 
Waanzinnige (1479 – 1505), maar ook in de 
technische veelzijdigheid van de Europese 
schilderkunst omstreeks 1400, waaronder 
de geponste decoraties van bladgoud en 
versiering in reliëf, de verscheidenheid van 
optische effecten die hiermee wordt bereikt, 
borstbeelden van heiligen uit de 14e eeuw 
gemaakt door Elyas Scerpwert, etc.

De mens- en dierfiguren lijken door de 
haast theatrale setting spelers in een 
Tableau Vivant te zijn, figuranten in 
een gefixeerde scène, die vanwege hun 
menselijke maat zich onmiddellijk als 

vanuit een imaginaire wereld in de fysieke 
reële wereld van de toeschouwer mengen.

Het werk verkeert in het schemergebied 
tussen de tweedimensionale projectie 
en pure ruimtelijkheid, wat vaak naast 
de beeldende betekenis een intrigerende 
dubbele ruimtebeleving oplevert.

Naast de eigentijdse materialen zoals 
papier, gips, piepschuim, polyester, 
plamuur en verf die vanwege hun directe 
werking bewust gekozen zijn, is er ook een 
verlangen om de werkwijzen uit te breiden 
door het gebruik van film en animatie.

Het vormgeven van een idee, het tot stand 
brengen van het beeld, de langdurigheid 
daarvan, het zoeken naar de juiste 
uitdrukking, vooral naar de psyche van 
de figuren, de samenstelling van het 
beeld, de diversiteit in behandeling van 
het oppervlak, de materiaalkeuze, het 
plezier van het maken, het schrappen en 
vernietigen, het opnieuw beginnen, dat 
alles is een zoektocht naar het vinden van 
beelden met de juiste zeggingskracht.

Genoeg zinnen nu, 
het woord is aan de beelden.

HENK WESTEIN
www.henkwestein.nl
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