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Wat maakt natuur tot een landschap? Charlotte Caspers weet deze vraag feilloos te
beantwoorden in haar nieuwe serie, veelal monochrome, werken die nu worden gepresenteerd
bij EENWERK. Houten panelen van verschillende afmetingen, in twee-of viertallen gegroepeerd,
lijken gedompeld te zijn in gedempte aardkleuren. Bij nader inzien vertonen deze werken
verrassend veel tekening en diepte. Dit zijn geen landschappen in de traditionele zin, vergezichten
met opbollende wolkenpartijen die uitrijzen boven polders omzoomd door kronkelige bosranden.
Caspers’ schilderijen tonen abstracte uitzichten, met grauwgrijze glooiingen, okeren valleien en
diepbruine velden, kleurschakeringen die aan broos puim, vuile regenluchten of vochtige klei
doen denken. De vlakken en vormen creëren geen afstand maar nodigen juist uit om dichter bij te
komen. Onze ogen volgen de contouren van de inkervingen en golvingen alsof het wandelpaden
zijn. Hoe langer je ervoor staat, hoe meer je je verliest in de diepte van het beeld. Dit zijn land
schappen zonder herkenbare elementen, die toch een hele wereld behelzen. Waar zijn we
aanbeland?
In de werken van Caspers krijgen grondstoffen de hoofdrol. Geïnspireerd door middeleeuwse
schildertechnieken maakt ze taferelen van aardpigmenten en krijt, van hazenlijm en bladgoud.
Zelf noemt Caspers haar werk abstracties maar ze zouden ook panorama’s van pigment genoemd
kunnen worden. Het donkerpaarse dodekop, bijvoorbeeld (Beyond Landscape III) dat een volledig
paneel vult is als een heideveld bij schemering, terwijl tegelijkertijd de naam—dodekop—een
vanitasmotief oproept. Dodekop bestaat uit ijzeroxide en is hier aangebracht over een laag krijt
dat is gewonnen uit aardlagen die vroeger de zeebodem vormden. Het landschap is hier geen
afbeelding maar komt naar de oppervlakte in het materiaal, in de pigmenten die al eeuwen door
de mens gebruikt worden.
De eerste landschappen in de Europese kunstgeschiedenis verschenen als achtergrond op
religieuze afbeeldingen. In de zeventiende eeuw nam de natuur de overhand en verdween het
verhalende element. Je zou kunnen zeggen dat het landschap werd geboren als zelfstandig genre
doordat het zich op de voorgrond drong. Dit aspect wordt in Caspers’ werk voortgezet. Ze gaat
voorbij aan klassieke thema’s zoals tijdsverloop en weersverandering die we die kennen uit de
jaargetijden van Pieter Bruegel de Oude of de bijna meteorologische afbeeldingen van John
Constable, die op de achterkant van zijn schilderijen de weersomstandigheid en datum noteerde.
De impressionisten deden het later nog eens dunnetjes over en probeerden de weersverande
ringen zelf te laten zien door series te schilderen van hetzelfde landschap op verschillende
momenten van de dag. Caspers’ werken tonen juist geen interesse in het transitorische maar
in het elementaire.
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Caspers mag dan wel putten uit historische methodes maar haar visie is geworteld in het
Antropoceen. Haar landschappen vertellen van de erosie van natuurlijke materialen, en van hun
trage geschiedenis die via fossilisatie weer terugkeert in de kunst—als pigment, als kleur. In
Caspers’ panelen zijn kleuren verre van weelderig, ze zijn niet glimmend glad, maar juist poreus,
korrelig, en gelaagd—ze hebben een bijna tastbare substantie en diepte. De dimensie van die
diepte wordt het meest duidelijk bij het gouden paneel. Als je ervoor staat zie je jezelf weer
spiegeld, waarbij je bewegingen het gouden vlak animeren en invullen. De reflectie van de
beschouwer in het beeld roept contemplatie op. Maar er is meer. Dit beeld beperkt zich niet tot
de afmeting van het paneel maar beweegt zich in onze richting. De intentie van Caspers’ panelen
wordt nergens meer uitgesproken dan hier. De weerkaatsing van het goud werpt zich uit het beeld
en op ons. Het raakt ons—letterlijk—aan. Beschouwers zitten niet alleen ‘in’ dit gouden vergezicht,
maar haar weerschijn dringt de ruimte van de galerie binnen en laat het baden in gouden licht.
Net als bij een echt landschap stappen we erin. Maar wat Caspers laat zien is dat niet alleen wij
doordringen in een landschap maar dat dit landschap ook doordringt in ons. Die betovering is
wat Caspers wil uitdragen, en is wat landschap tot landschap maakt.
CHARLOTTE CASPERS (Gent, 1979) is een kunstenaar die op eigentijdse wijze gebruik maakt van
historische schildertechnieken en-materialen. Centraal in haar werk staan de subtiele communicatie van
materialen, de mens als maker, met de natuur als basis van alles. Deze thema’s verbindt zij met haar
specifieke vormentaal en met haar duidelijk herkenbare esthetiek. Caspers studeerde Kunstgeschiedenis
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en volgde de postacademische opleiding tot schilderijen
restaurator aan de Stichting Restauratie Atelier Limburg in Maastricht (SRAL). Zij is gespecialiseerd in
historische schildermaterialen en -technieken en maakte historische reconstructies voor tal van musea
en instellingen, onder meer het Van Goghmuseum, het Rijksmuseum, de Tate Britain, voor Princeton en
Duke University, en voor de Nederlandse televisie. Caspers was tien jaar lang als gastdocent historische
schildertechnieken verbonden aan de opleiding Conservering en Restauratie van de Universiteit van
Amsterdam.
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