
De maakbare wereld

Ruth van Beek en Zhanhong Liao
In de tweede expositie van Beemster Art Centre, ism de Stichting AIDA, staan twee kunstenaars 
centraal die beiden gebruik maken van bestaande beelden, maar deze zo weten te herschikken dat 
er een nieuwe en persoonlijke wereld ontstaat. 

Ruth van Beek

Ruth van Beek (Zaandam, 1977) voltooide haar studie aan de Rietveld academie in Amsterdam in 
2002. Sinds die tijd heeft zij zich sterk toegelegd op het medium fotografie. Daarbij maakt zij 
gebruik van bestaande foto’s, van willekeurige familiefoto’s tot  landschapsfotografie, persfoto’s 
etc. Zoals zij het zelf heeft geformuleerd in een statement: 

‘Ik verzamel alle soorten fotografisch beeld, familiefoto’s, krantenfoto’s, plaatjes uit boeken en 
folders. 
Ik knip ze uit en haal ze uit hun oorspronkelijke context.
Samen vormen deze afbeeldingen een archief. 
Het is een heel beweeglijk archief, steeds anders georganiseerd, soms op onderwerp, dan weer op 
basis van intuïtieve beeldassociaties, materiaal, of toeval.
Vanuit dit archief maak ik nieuwe beelden, bestaande uit de fysieke foto’s zelf. Ik snij en knip ze 
open, voeg beelden samen, of gebruik alleen hun silhouet.
Hierbij spelen niet alleen het onderwerp van de foto, maar ook de verschijning van de foto in zijn 
geheel, het materiaal, de kleuren en de vorm een belangrijke rol’. 



Van belang is dat zij  beelden combineert die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. 
Juist het contrast fascineert haar: 

‘Een terugkerend thema in mijn werk zijn de tegenstellingen tussen de huiselijke taferelen en de 
verre spectaculaire buitenwereld.
Ongelukken met vliegtuigen, paradijselijke landschappen, vechtende mensen, dansende mensen, 
verjaardagsfeestjes, reizen naar verre bestemmingen, vreemde objecten, archeologie, grote 
verhalen, jagers en bloemschikken, al deze onderwerpen komen voor in mijn verzameling.
Deze tegenstellingen staan samen met de chaos van mijn archief symbool voor de transformatie 
van de overzichtelijke buitenwereld zoals die vroeger bestond, in de vorm van bijvoorbeeld 
kranten, reisboeken en encyclopedieën’.

Het ogenschijnlijke willekeurige en het associatieve is essentieel in haar werk. Hoewel haar 
beelden zijn samengesteld uit elementen die normaal gesproken geen relatie hebben zet zij een 
overtuigend beeld neer dat volkomen geloofwaardig lijkt. Juist daarin ligt de kracht van haar 
werk: aan een kant overtuigend maar bij nader inzien vervreemdend, zonder dat deze 
vervreemding al te nadrukkelijk aanwezig is. Haar rangschikkingen zijn  zo terloops dat het de 
vluchtige beschouwer in eerste instantie niet eens opvalt. De vervreemding treedt pas op bij 
nadere beschouwing.  Toch zijn de door haar herschapen beelden zo natuurlijk vormgegeven dat 
de nieuw gecreëerde realiteit op de toeschouwer overkomt als een vanzelfsprekendheid.  

http://www.galeries.nl/kunstwerkz.asp?idnr=76670&artistnr=27125&sessionti=1023702193#%23


Zhanhong Liao

Zhanhong Liao (Ghangzou, China, 1965) volgde haar opleiding in Engeland (Manchester), die zij 
in 1994 voltooide. Na haar studie vestigde zij zich in Vlaardingen. Sinds die tijd heeft zij een 
veelzijdig oeuvre opgebouwd. Haar werk bestaat uit schilderijen, objecten en assemblages.
Een essentieel onderdeel van haar oeuvre zijn haar dagboeken. Over deze ‘dagboeken’, eigenlijk 
kunstobjecten, zegt ze het volgende ‘Je kunt een boek van heel dichtbij bekijken en aanraken. Je 
wordt ook verrast door het steeds omslaan van een nieuwe pagina. De boeken zijn ook qua 
basismateriaal uiteenlopend; vaak gebruik ik dummy’s, die vrij stevige bladen hebben, maar soms 
werk ik met Chinese oefenschriften voor kalligrafie, met heel dunne, fragiele bladen. Voor de 
grotere formaten boeken heb ik zelf de bladen ingebonden tot boek. Je kunt alles kwijt in boeken, 
zoals indrukken van reizen, of bepaalde thema’s behandelen. Je hoeft niet alleen maar met jezelf 
bezig te zijn. Mijn boeken zijn een mix van werelden: niet alleen van China, maar ook mijn 
ervaringen in Nederland en in allerlei andere landen…. En streken waar ik nog eens naartoe wil 
(…) Als je het vergelijkt met een schilderij dan zijn mijn boeken lastiger te bevatten, omdat er in 
één boek zoveel collages zitten. Maar ik ben blij als mensen zich in mijn boeken herkennen’. 

Hoewel haar werk zeker ook teksten bevat staat bij Zhanhong vooral het beeld centraal. Hierbij 
put zij zowel uit de Chinese traditie als uit haar indrukken van Nederland, of van haar vele reizen 
en tracht zij deze verschillende elementen te combineren tot een geheel. Zhanhong: ‘Onbewust 
ben ik communicatief gaan werken. Ik durf meer van mijzelf te tonen, mijn eigen beeld in mijn 
eigen werk te gebruiken, omdat ik nu begrijp dat het niet letterlijk wordt genomen en in het 
vertrouwen dat ik er iets mee overbreng’. 
Naast haar dagboeken hebben ook haar grote mixed media objecten en zelfde soort verhalend 
karakter. Veel bestaande beelden worden, soms in een gefragmenteerde vorm, herschikt en 
opnieuw gebruikt om een nieuw beeld te scheppen. Ook daarin speelt haar hybride achtergrond 



een rol. Zhanhong put uit verschillende tradities, die haar in de loop van haar leven hebben 
gevormd.

Hoewel in veel opzichten verschillend, zowel qua stijl, formaat en techniek, maar ook inhoudelijk, 
wordt het werk van Ruth van Beek en Zhanhong Liao met elkaar verbonden in het constante 
hergebruik van verschillende beelden. De aard en thematiek van hun werk is weliswaar weids en 
divers, maar beide kunstenaars weten een duidelijk persoonlijk universum te scheppen en 
daarmee een eigen wereld te creëren.
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