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De
Kunstenaar
als
sjamaan
Het werk van Marie Louise Elshout
Ruud Vermeer

Op het eerste gezicht lijkt het alsof Marie Louise
Elshout in 2009 ineens vanuit het niets is gaan
schilderen. Geen ‘probeersels’, maar meteen een
uitgekristalliseerde stijl en een duidelijke keuze
voor ‘vreemde’ onderwerpen. Maar niets is minder waar. De kunstenaar had als
Malou Elshout (haar roepnaam) al een heel andere carrière achter de rug. Als
fotografe en filmmaakster had ze zich in de jaren ervoor al vaak laten inspireren
door de schilderkunst. In 2009 leek het ineens tijd voor een soort ‘ommekeer’. Ze
kreeg niet alleen een kind, maar ze koos voor een heel ander, maar wel verwant
medium om zich te uiten.
Haar eerste werk kreeg Duitse titels mee. “Dat

kwam omdat ik me vooral liet inspireren door de
Duitse Romantiek van het begin van de 19e eeuw.
Door schilders als Caspar David Friedrich. Zij
schilderden de natuur nog als iets ongerepts, waar
de mens nog niet helemaal in was doorgedrongen.
Die Romantiek beïnvloedt trouwens ook mijn
kleurgebruik, zwart, bruin en bloedrood.”
Het is een periode die haar fascineert.
Een eeuw met schijnbaar nog te ontdekken
gebieden, de witte vlekken op de kaarten.
“Dat idee zit ook in mijn meest recente werk. De serie
“Ghost Dance” heeft te maken met de Freakshows en
Amerikaanse indiaanse verhalen. Het was de tijd
van de pioniers, mensen die als eersten de wildernis
introkken om dingen te ontdekken. We zijn nu
misschien te ver afgeraakt van de natuur, schrikken
zelfs van natuurlijke driften. Dat probeer ik weer te
geven.” Ze schildert dan ook vaak donkere, duistere
bossen waartussen af en toe iets schemert wat
lijkt op menselijke of dierlijke aanwezigheid.
Terug naar de 19e eeuw; het lijkt een soort reis
in de tijd te zijn. Ook door haar eerdere carrière

als fotografe en filmmaakster, lijkt dit op een
soort stap terug in het verleden, naar de wereld
zonder fotografie. Het was immers de fotografie
die de schilderkunst leek te verlossen van het
exact weergeven van wat men zag. Toch is Marie
Louise heel precies als het gaat om wat ze wil
schilderen. “Van te voren heb ik duidelijk een
beeld van wat het moet worden. Het landschap
komt van de foto’s die ik heb verzameld uit die
periode. Ook de houdingen van de figuren is
goed overdacht. Ik vraag aan mijn partner mij te
fotograferen in de houdingen die ik later wil gaan
schilderen. Het meeste werk gaat in het schilderen
van de hoofden van de vrouwen zitten, de blik die
zij uiteindelijk krijgen bepaalt heel sterk het werk.”

Vrouwen

Haar werk wordt bevolkt door vrouwen. Vreemde
vrouwen die wel of niet ‘bewust’ de kijker
aanstaren. Ze zijn meestal maar ten dele gekleed
en dragen regelmatig dode dieren met zich mee.
Soms is het subtiel, zoals een klein dood vogeltje
aan een tak, soms is het een beer die de vrouw
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De vrouw met het
witte haar heeft
haar kleding
omhooggetrokken

“Die houding is een verwijzing naar het beroemde
schilderij De oorsprong van de wereld van Gustave
Courbet. Dit werk fascineert mij enorm; het is het
minst bekeken doek van het Louvre. Toeschouwers
worden erdoor aangetrokken, maar zodra zij zich
realiseren waar zij naar kijken, zich als het ware
betrapt voelen, zijn ze weg. Mijn vrouw ligt in

Der Stier, 2012, 170 x 220 cm

bijna in zich lijkt
op te nemen. Een
bleke roodharige
vrouw met haar
ogen bijna wit
weggedraaid als in
extase draagt een lam in haar armen. De bossen
zijn duister en in de schaduwen huizen vreemde
wezens zo lijkt het. Op een ander beeld zien we
een boos kijkend meisje dat schijnbaar op een
bergwand staand een dode zwaan bij zich draagt.
Ze draagt een wit mutsje en een opgetrokken
jurk met pofmouwen, haar onderlichaam is
naakt en we zien duidelijk onder de zwaan haar
geslacht. Het seksuele dat bijna a-seksueel wordt
gemaakt zien we ook bij de vrouw met de wolf.
Het gebaar van een gehandschoende hand in het
geslacht kennen we uit de wereld van erotiek
en porno; maar hier is het eerder onderdeel
van een verontrustend tafereel. De wolf ligt
schijnbaar dood aan haar zij. De vrouw met het
witte haar heeft haar kleding omhoog getrokken
en knielt in een vreemde houding naar de kijker.
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Een andere wereld?

Een ander aspect van haar werk is dat het soms

lijkt te verwijzen naar de macht van vrouwen om
de wereld te veranderen, een occulte kracht. “Ik
ben daar wel in geïnteresseerd, maar heb er nooit
aan willen ‘doen’. Ik weet er wel wat van, maar
wilde nooit deelnemer zijn.” Toch heeft ze af en toe
momenten dat als ze bezig is, ze als het ware ‘weg’
is en pas na verloop van tijd ziet wat ze geschilderd
heeft. “Dat zijn vaak de beste momenten!”

Der Wolf, 2012,170 x 190 cm

Das Schaf, 2010, 90 x 180 cm.
eenzelfde houding. Alleen is die in een andere context
geplaatst, waardoor het toch weer mensen schokt.”
Maar ook de dieren hebben betekenis. De stier
lijkt boven de vrouw uit te torenen, maar in
werkelijkheid heeft ze hem getemd. De stier
staat niet alleen symbool voor de zon, maar
ook als drager van het vrouwelijke, de vochtige,
vruchtbare aarde. De symboliek van de dode
zwaan lijkt duidelijk. Maar ook die vogel staat
symbool voor de zon, het mannelijke, dat lijkt
te zijn ‘getemd’. Deze zwaan zal nooit meer
een Leda kunnen bevruchten… Zo lijkt niets
toeval in het werk van Marie Louise Elshout.
Wat heeft haar werk voor effect op mensen?
“Ze vinden het òf mooi, òf helemaal niets. Ik beeld

vrouwen af die sterk zijn, geen slachtoffer zijn, zij
fungeren vooral als archetypes. Ik wil verder ook
niet veel concessies doen. Commercie is de dood voor
de kunst. Ik verkoop niet al teveel, vooral kleinere
werken. Dat is misschien wel logisch als je kijkt
naar mijn grotere werken, Ik zie ze niet direct bij
mensen boven de bank hangen. Ik vind dit best
jammer maar ik weet zeker dat er een markt is
voor mijn werk, het wordt in ieder geval voldoende
geëxposeerd en gezien worden vind ik erg belangrijk.”
Sinds 2012 vormt Elshout een collectief met 3
andere vrouwelijke kunstenaars, NOCTURNE,
waarmee zij al meerdere malen exposeerde,
recent in Geldrop (Podium DAK) en in oktober
2014 in Museum Gouda. “Het werk van ons
collectief, bestaande uit Birgitta Sündstrom
Jansdotter, Henrique van Putten, Dindi en
mijzelf, gaat een mooie synthese met elkaar aan
en opvallend is hoe mijn werk in een andere
context toch sterk blijft zonder af te stoten.”
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Waar
mensen hun
grenzen
overschrijden

opener. Vooral de foto’s van
de gemartelde Chinees.
De man kreeg zoveel
opium toegediend dat
hij geen pijn zou voelen.
Dat extatische gezicht,
terwijl zijn ledematen
werden afgezaagd…”
Eenzelfde ‘soort’ blik zien we in verschillende
van de door haar afgebeelde vrouwen die
niet meer helemaal ‘aanwezig’ zijn. En
ook dit is van te voren zo bedacht…
Voor meer informatie:
http://www.marielouiseelshout.com/
(foto’s: Dindi, studio Bob Goedewaagen)

van een 19e eeuws meisje dat zij herhaaldelijk
schildert. Deze werken waarin we kijken naar haar
rug en haar haren, fungeren als alter ego van de
kunstenaar. “Dit beeld heb ik sinds 2009 meerdere
malen geschilderd. Het onheilspellende van deze
kleine werkjes spreekt mij erg aan aangezien het
vervreemdt. Je ziet een onschuldig meisje in haar
mooie jurk en pijpenkrullen in het haar, maar
tevens dat ‘wezen’ wat meekijkt, het fascineert mij
hoe zich telkens een ander wezen manifesteert in
het haar waar ikzelf nauwelijks invloed op heb.”
Het doet ook denken aan de oude verhalen van
mensen die zich als het ware lieten ‘bezitten’
door de dieren waarvan ze de huiden hadden
aangetrokken. De krijgers gehuld in berevellen
die beren werden en als bersekers de vijand te
lijf gingen, ongevoelig voor pijn. Het zit typisch
genoeg ook in veel van de types die ze schilderde
als onderdeel van de Freakshow. Ook de totems
van de indianen herbergen dieren die in rituelen
worden aangeroepen. “Zoals de Ghostdance die de
geesten van de overledenen moesten oproepen om mee
te strijden tegen de blanke vijand. Rituelen ook om
de krijgers onzichtbaar en onkwetsbaar te maken.”
Het zijn in wezen dezelfde soort trances, waar
mensen hun grenzen overschrijden. “Dat zit ook in
het werk van Georges Bataille. Ik las jaren geleden
zijn De tranen van Eros en ervoer het als een eye-
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Mädchen#12 ,2013, 30 x 24 cm

De kunstenaar is hier bijna zelf sjamaan geworden.
Dit komt vooral voor in haar kleinere werken

