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LIEVELING

Sallie Harmsen: Mark Rothko

In Lieveling schrijft Sallie Harmsen, actrice en kunstenares, een

lofzang op het werk van Mark Rothko. Hoe heel de wereld aan haar
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voorbijtrekt oog in oog met zijn abstracte canvas.

Wat is je favoriete kunstenaar of kunstwerk?

Wat mijn lieveling is? Dat is wel een vet moeilijke vraag zeg. Er zijn zoveel fantastische

kunstenaars. Ik zou de wereld onrecht aandoen als ik er één tot koning zou kronen.

Maar goed. Als ik ervan uitga dat wat ik vandaag vind, morgen niet meer hoeft te

gelden, dan kan het. NU: Rothko.

No. 14 (1960) - Mark Rothko

Mark Rothko



 
Weet je nog wanneer je voor het eerst een Rothko zag, of wanneer het de grootste

indruk op je maakte? Heb je daar een leuke anekdote bij?

Ik weet natuurlijk al geruime tijd van Rothko’s bestaan en ik loop er zo nu en dan

tegen zijn schilderijen aan in de musea. Tot mijn grote schaamte heb ik de expositie in

Den Haag gemist, maar, gelukkig was ik laatst in de concrete jungle van Los Angeles

en dwaalde ik in wat ongerichte uren het MOCA binnen (Museum of Contemporary

Art). Dat was mooi, maar er was één kamer waar ik twee uur lang niet meer weg kon

komen. Dat was Rothko’s kamer. Ik stond stil en keek naar zijn doeken en ik kon niet

meer verderlopen. Ik verdween. Soms heb je dat. Het komt niet zo vaak voor, maar als

het voorkomt is het een hele, tja jezus, bijna spirituele ervaring ofzo. Ik begreep even

helemaal niets meer van de (mensen-)wereld. Nu heb ik dat wel vaker, maar dit keer

viel de existentie als een tentzeil over me heen, en kon ik niet echt iets anders dan

naar zijn kleuren staren en huilen.

“De existentie viel als een tentzeil over me heen,
en ik kon niets anders dan naar zijn kleuren

staren en huilen”



Orange on Red (1962) - Mark Rothko

Ik dacht aan niets en alles tegelijk. Enorme gebouwen, een hond, oorlog, liefde,

carrières, een multinational, de machine, natuur, kampeerspullen, neuken, een

platenzaak, geluk, incest, de dood, kapitalisme, vluchtelingen, vluchten, moord, mijn

basisschool, mode, kaneel, kaas. Het sloeg werkelijk als een tang op een varken en het

leek wel een op hol geslagen associatiemachine. En tegelijkertijd was het heel stil en

leek Rothko’s werk het enige passende antwoord.



 

Denk je er vaak aan? Gebruik je het als inspiratie voor je werk?

Ik denk er redelijk vaak aan. Of, nou ja vaak, zo nu en dan. Als ik een vlaag van

onbegrip krijg aangewaaid, denk ik aan Rothko of aan Gummbah, of een van de

andere kunstenaars die mij een stoelleuning geven als ik duizelig word van de veelheid

aan onzinnigheid. Of ik bel een vriend. Of ik ga naar m’n atelier en vergeet even alles.

Ik kan er niets aan doen, mijn hoofd doet zijn uiterste best van onlogica logica te

maken, maar er moet toch ergens een kink in die evolutiekabel zitten, hè. Soms zou ik

willen dat we onze hersenen konden uittrekken als een jas.



No 61 - Mark Rothko

 
Wat maakt het zo bijzonder?

Later las ik op het internet dat Rothko zelf over deze periode van zijn werk zei: “Ik



streef ernaar ingewikkelde gedachten eenvoudig weer te geven.” Nou is dat denk ik

exact wat ik ervaar als ik zijn werk bekijk. Dat vind ik top. Ik denk dat meneer Rothko

(na de Tweede Wereldoorlog vooral) veel ingewikkelde gedachten had en veel

onbegrip en onmacht ervoer in het verwoorden en verwerken van de gruwelen die wij

mensen kunnen aanrichten. En gewoon het leven an sich als wonderlijk verschijnsel. Ik

ken geen andere kunstenaar die zo dichtbij de existentie komt als hij.

Waarom moet iedereen dit minstens één keer in zijn leven hebben gezien? 

We moeten natuurlijk helemaal niets. Maar ik raad het zeker aan. Net als met veel

onbekend eten, je doet jezelf tekort als je het niet probeert.
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