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Kwetsbaar
Adriana van Zoest (1966,
Wapse) is bekend geworden
door haar perfecte stille-
vens. Vanaf 2008 schildert
ze echter alleen maar dode
dieren. Die serie is nu te
zien in de tentoonstelling
Post mortem in het Drents
Museum.

Illand Pietersma

O p de kunstacademie voelt Adriana
van Zoest zich niet thuis. Ze heeft
niets met al dat ‘gesmijt met verf’,

schrijft ze in de uitgebreide catalogus bij de
tentoonstelling. Ze wil ambachtelijk opgeleid
worden en zoekt daarom haar eigen weg
middels cursussen bij Charles Henri de Vries
in Meppel en bij de DACA in Uffelte. Later
ontdekt ze noordelijke realisten als Matthijs
Röling en kijkt ze letterlijk de kunst af van
Henk Helmantel wanneer hij tien dagen in
het Rembrandthuis werkt.

Geïnspireerd door oude Hollandse mees-
ters schildert ze stillevens. Eerst nog heel vol
en met allerlei details. Later beperkt ze zich
tot enkele beeldelementen en het spel van
licht en reflectie. De achtergrond blijft vaak
leeg, zodat de focus op de voorwerpen ligt.
De schilderijen zijn zeer realistisch en ook
wat ‘koel’, maar tevens zeer in trek. Bij gale-
rie Lieve Hemel in Amsterdam gaan de stille-
vens als warme broodjes van de expositie-
wanden.

Maar in 2008 is Van Zoest toe aan veran-
dering. Vanaf dan schildert ze voornamelijk
dode dieren. Eigenlijk geeft ze de beesten op
dezelfde perfecte en precieze wijze weer als
haar stillevens. Toch zijn deze schilderijen
minder ‘koel’. Hoewel de dieren dood zijn,
straalt het werk warmte en compassie uit.
Dat komt misschien omdat het bijvoorbeeld
net lijkt alsof de dode kat Mex ligt te slapen.
Die dikke vacht is natuurlijk heel aaibaar.
Daarbij liggen veel van de dieren in foetus-
houding, wat vertederend werkt.

Wat nu ook goed werkt is de lege achter-
grond, net als in Van Zoests stillevens. Van-
uit een donkere ruimte ligt de focus op de

dieren in de lichte voorgrond. Het contrast
tussen licht en duisternis symboliseert nu de
overgang van leven naar dood. Zelfs de term
‘stilleven’ krijgt een betekenislaag van de
dood: het leven dat stopt.

Niet alle dieren zijn even aaibaar. Zo schil-
dert Van Zoest ook piepjonge vogeltjes; zo
naakt nog, en de huid zo bleek en doorzich-
tig. Veerloos, en ook heel weerloos, wil Van
Zoest zeggen. Helemaal niet smakelijk is de
pad met zijn bobbelige en blauw uitgeslagen
huid vol wratten. Maar van Zoest schildert
ook een stadium van een dag later. Het dier
is dan vel over been, terwijl een oog verdwe-
nen is. Het laat zien hoe snel het ontbin-
dingsproces is en hoe rigoureus de dood.

Verder gaat het met dieren die half ver-
gaan of aangevreten zijn. Een wezel is zelfs
gemummificeerd. Het levert een fascineren-
de vorm op, die meer weg heeft van een
rotslandschap. Normaliter zouden we met
een grote boog om een rat heen lopen. Maar
het ratje dat Van Zoest tegenkwam is een
schatje: die zachte haartjes, dat lieve neusje,
die roze pootjes met die lange nageltjes. Ook
dat is een voordeel van dode-dieren-stille-

vens: het is mooi studiemateriaal naar de-
tails als de verenpracht van een specht of het
zachtgele dons van een kuikentje, helemaal
als ze op monumentaal formaat van soms
meer dan een meter zo gedetailleerd zijn
weergegeven. Van Zoest brengt er een ode
mee aan deze dieren en benadrukt zo de
kwetsbaarheid van het leven.

In een video bij de expositie vertelt ze hoe
ze van jongs af altijd omringd is geweest
door dieren. Haar zusje verzamelde bijvoor-
beeld gewonde en verwaarloosde dieren, om
ze een tweede kans te geven. Van Zoest geeft
met deze serie de dieren ook een tweede
leven. Ook al ziet een vos er flink gehavend
uit, en heeft hij maar één oog, toch lijkt hij
ons aan te kijken en contact te willen maken.

Drie jaar geleden overleed de jongere zus
van Van Zoest. De kunstenares zelf woont
inmiddels in Warmenhuizen, maar is nu met
haar werk weer even terug in haar geboorte-
provincie. En misschien kan Van Zoests
tentoonstelling Post mortem in het Drents
Museum ook worden opgevat als monu-
mentje voor haar zusje, die dieren wilde
behoeden voor de dood.
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