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Ook vanavond zijn we te gast bij het RecycleLAB 
in De Kwinkelier dat tegenwoordig wordt geleid 
door Astrid Nubé.
Joke van der Molen heet alle aanwezigen welkom.

INE DE CHARRO
Allereerst wordt stil gestaan bij het plotselinge 
overlijden van onze bijzondere collega en 
bewonderd kunstenaar Ine de Charro die vele jaren 
lid was van BeeKk en ook lid van de 
Ballotagecommissie.  
Joke leest het gedicht voor dat op het 
overlijdensbericht van Ine staat. Het bestuur heeft 
een condoleance kaart met een kunstwerk van Ine 
klaar gelegd ter intekening. Een afvaardiging zal 
morgen naar het laatste afscheid gaan.

IMSOOK YOO
Nieuw lid ImSook Yoo (9-1-1954) is een 
Koreaanse kunstenaar die haar kunstacademie 
opleiding heeft gevolgd in Enschede in Nederland 
(afgestudeerd ’89 in schilderen en tekenen). Ze 
woont sinds 20014 in Bilthoven.
Na een onderbreking van een periode heeft ze haar 
activiteit hervat (2008) in Atelier (’08-’13) 
Kerkstraat 48 in Nieuwegein, waar ze ook haar 
woonadres had. Ze startte met het handmatig 
scheppen van Hanji, moerbeiboom gebaseerd 
papier. Ze maakte verschillende keren een reis naar 
Korea voor haar onderzoek. Ze leerde technieken
en onderhield contact met het bedrijf dat al 4 
generaties lang handmatig Hanji papier produceert 
(stad WonJu) voor het verfijnen van haar techniek. 

 

Ze stopt na 2 jaar met het scheppen van Hanji. 
Verschillende factoren speelden mee zoals een 
systeem defect en de fysiek zware belasting.
Ze werkt verder met natuurlijke materialen die 
hanteerbaar waren en/of waar zij feeling mee had.
In 2012 heeft ze een serie van 21 schilderijen 
vervaardigd waarbij de nadruk wordt gelegd op de 
materialen. Zoals ongeprepareerde doeken en 
verven.
Materialen zijn een onderwerp op zich voor 
ImSook. In haar werk zie je dat de samenwerking 
met de materialen gaandeweg een vorm neemt. 
De laatste 3 objecten van haar werken bestaan uit 
koper/messing draden (juli 2019). 

Momenteel exposeert zij nog bij woongroep 
Lugtensteyn in Bilthoven en op 9/11 in Utrecht bij 
Galerie Niek Waterbolk (2weken).

WIL LEEUWIS
Wil vertelde een verhaal in twee delen. Het eerste 
deel ging over hoe in de loop van de jaren de maker
van het werk en de consument ervan steeds meer 
vrijheid kregen. Het tweede deel over hoe hij zelf 
digitalisering ziet als een mogelijkheid om iedereen 
blij te maken.
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De naamloze kunstenaars die de grotschilderingen 
van Lascaux maakten, waren gebonden aan een 
vaste plaats. Dat gold ook voor Michelangelo en de 
fresco's in het plafond van de Sixtijnse Kapel. Voor 
de consument betekende het dat je naar die plaats 
moest om het te zien, als je al toegang kreeg. Met 
de komst van paneel en doek kon de kunstenaar een
schilderij maken op de ene plaats en de eigenaar het
ophangen waar hij wilde. Consumeren werd er 
gemakkelijker door: voor de Sixtijnse Kapel 
moeten we nog steeds een hele reis maken, maar 
tentoonstellingen als Hockney – Van Gogh 
gebruiken de vrijheid van plaats. Met de pers, en 
later met de fotografie kwam de vrijheid van aantal,
en de fotografie voegde daar nog een vorm van 
vrijheid aan toe. Het maken van een goed 
gelijkende afbeelding werd kinderspel en de 
fotografie gaf ruimte en noodzaak aan makers om 
nieuwe vormen van vrijheid te zoeken, zoals het 
impressionisme. De meest recente ontwikkeling die
nog steeds in volle gang is, is digitalisering. 
Oude werken, zoals die van Rembrandt, worden 
gedigitaliseerd en kunnen door iedereen worden 
gebruikt, de grens tussen maker en consument 
vervaagt. Makers kunnen digitale werken in 
verschillende formaten aanbieden voor 
verschillende prijzen. Er is het digitale atelier, zoals
Photoshop, andere kunstenaars schrijven 
computerprogramma's die zelf werk produceren. 
Het is een boeiende periode, als je het boeiend 
vindt.

In het tweede deel van zijn verhaal bleek wel dat 
Wil het boeiend vindt. 
1/1 was zijn afstudeerproject voor zijn 
fotografieopleiding. De gedachte erachter was dat, 
omdat iedereen een origineel is, ieder mens is 
immers uniek, iedereen ook een origineel aan de 
muur zou moeten hebben: iedereen origineel en 
ieder een origineel. Dit was deels ingegeven door 
wat je bij Ikea kunt kopen. Daar zitten werken bij 
die niet aan je muur misstaan. Maar dat is toch niet 
aantrekkelijk: het idee dat het nog in 100.000 
huiskamers hangt en dat iedereen het ook als Ikea-
poster herkent, nee. Digitalisering biedt de 
mogelijkheid om snel en goedkoop (dat is 

natuurlijk allemaal relatief) originelen te maken, in 
elk geval: werken die niet exact gelijk zijn. Wil laat 
er vanavond meer van zien tijdens BeeKk in Beeld.

Het was een gedenkwaardige avond.

Dankjewel ImSook en Wil voor jullie presentaties!

***

Na afloop vraagt Astrid Nubé aandacht om te 
stemmen voor haar nominatie voor Het 
RecycleLAB in Bilthoven als startende ondernemer
van het jaar!
Hier is de link als je haar daarvoor wil aanmelden:
https://debiltseondernemer.nl/nomineren/
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