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Vanavond wordt de presentatie gehouden door ons 
nieuwe lid Sebastiaan Duveen. 

Terwijl het lekker vol liep zorgde Andrea Juriaanse 
ervoor dat Sebastiaan zich kon installeren (met zijn 
voet omhoog vanwege een gebroken teen).

Hier volgt het verslag dat Sebastiaan op ons 
verzoek van zijn presentatie maakte.  

Sinds 1994 ben ik intensiever bezig met het maken 
van kunst. Toen aquarelleren nog een leuke hobby 
was, veranderde dat met het overstappen op acryl 
verf. Het schilderen gebeurde vanuit een innerlijke 
noodzaak. Pas na 5 à 6 jaar doorgrond ik dit 
materiaal!

Contrast en heldere kleuren zijn ook al in die tijd 
een duidelijk bestanddeel mijn werk. 

Ik ging al vroeg in mijn werk op zoek naar de 
wrijving (dissonant/harmonie) tussen het imperfecte
en perfectie.  Kunst is onderworpen aan 
wetmatigheden, het oog wil perfectie. 
Op zoek naar die perfectie vind ik de waarheid in 
onvolkomenheid. 

Toen ik de overstap maakte naar olieverf, ging er 
een wereld aan mogelijkheden voor mij open. 
Langere tijd werkte ik op grote doeken. 
Contrast en licht en donker zijn dan kenmerkend 
voor mijn werk. 
Uit die tijd komt mijn uitspraak “als ik nu niet even 
pauzeer, bewerkt het schilderij mij meer, dan ik het 
schilderij”. 

Ik ben nooit een beetje aan het schilderen maar 
altijd met mijn hele wezen. In digitaal gemaakt 
werk vind ik een mooie manier om mij te uiten
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In 2010 voel ik een sterke innerlijke noodzaak om 
de wereld/ mijn leven te filteren door het maken 
van werk. In die tijd stap ik over op klein werk, in 
gemengde techniek op postkaart formaat, en heb ik 
een techniek op fotopapier ontwikkeld. Daarbij 
werk ik met o.a. bijenwas gemengd met pigment 
plus een veelvoud aan verschillende inkt-soorten. 
Het fotopapier is onderdeel van de kracht in mijn 
werk. 

De keerzijde is dat het in één keer raak moet zijn. 
Er is geen ruimte voor correctie. Dit zorgt er voor 
dat er vaak vele studies aan een werk vooraf gaan. 
Ondanks het thema “the Allure of imperfection” 
werk ik vanuit een drang naar perfectie. Altijd 
opzoek naar groei. 

*
Na deze presentatie zette Sebastiaan zijn werk-
materiaal op de tafels en begon iedereen vol 
enthousiasme het geleerde toe te passen. 

De mini-workshop was een groot succes. 

Dankjewel Sebastiaan!

*   *  *

Sebastiaan is in Zwitserland geboren en deed hier
de Vrije Academie te Den Haag en de Willem de 
Kooning Academie
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