
MET NAALD EN DRAAD  
VERWERKTE BARBARA POL!
DERMAN LAPJES EN REST!
STUKJES TOT DE BEELDEN 
BRUID "2012#, VROUW MET 
DRIE PAARDEN "2008#,  
MAN MET HOED "2013# EN 
DE DIRIGENT "2013#. 
RECHTS DETAIL VAN  
FAMILY$LIGGENDE OLIFANT, 
2009, MIXED MEDIA,  
300 X 210 X 90 CM. 



ATELIER
Barbara Polderman, 

kunstenaar
De dieren en mensen van Barbara Polderman zijn 

dragers van een gevoel. In sto!en beelden en 
collages zoekt ze ‘een vorm voor wat zich lastig 

laat benoemen’. 
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Barbara 
Polderman
1971 Geboren Wisch 1992!1996 
Hogeschool voor de Kunsten 
Arnhem 1997!1998 AKV Sint 
Joost Breda. Ze exposeerde  
onder andere bij Galerie Reuten, 
Amsterdam; Galerie Ron Mandos, 
Amsterdam; Galerie Sanaa, 
Utrecht; Gorcums Museum,  
Gorinchem; Mall Galeries,  
Londen; Museum Arnhem.  
Museum Het Valkhof, Nijmegen. 
Barbara Polderman woont en 
werkt in Arnhem.

Het atelier van Barbara Polder-
man is tegelijk haar opslag, 
waar ze honderden staaltjes, 
lappen, rollen, stukjes tapijt, 
vodden, linten, restjes bont, 

stropdassen, breisels, gordijnkwasten, 
knopen, repen meubel- en gordijnstof  
bewaart. ‘Alles wat ik interessant vind, 
belandt hier op zolder. Oud en nieuw door 
elkaar, geen idee of ik het ooit echt zal  
gebruiken. Ik heb een voorkeur voor stof-
resten met een verleden, die al een ander 
leven achter zich hebben. Daar word ik  
op mysterieuze wijze naartoe gezogen: 
het doet me ergens aan denken of roept 
een vraag op.’ 

Polderman ruilde het tekenpotlood en 
de kwast uit het begin van haar loopbaan 
in voor naald en draad. Op de academie 
hield ze zich vooral met schilderen en  

tekenen bezig. Tijdens haar masteroplei-
ding in Breda merkte ze dat ze diepte en 
dimensie in haar tekeningen miste. ‘Ik 
vond ze te plat. Als ik een been in een kom 
tekende, was ik benieuwd hoe hij bewoog 
en scharnierde. Op papier was ik ook al in 
het lichamelijke geïnteresseerd. Nu kwam 
daar de plastische behoefte bij iets vast  
te houden, een voorwerp van alle kanten 
te kunnen bekijken.’ Met schuimrubber 
ging Polderman details uit haar tekenin-
gen namaken. ‘Ik ben geen lasser, gieter 
of schroever. Naald en draad stelden me 
in staat om kleine objecten te maken. De 
grote beelden die ik nu maak, zijn daar 
een uitvloeisel van.’ 

De tekenaar was beeldhouwer gewor-
den. Dat lijkt een keuze voor een ingewik-
kelder, weerbarstiger, fysiek intensiever 
proces. Zo ervaart ze dat zelf niet. ‘Eigen-

AAP OP STOEL, 2011, MIXED MEDIA,  
70 X 40 X 155 CM. ALS ONDERGROND 
VOOR DE BEELDEN DIENT EEN  
COMBINATIE VAN KIPPENGAAS,  
PAPIER!MACHÉ EN POLYESTERHARS. 
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TEKENPOTLOOD EN KWAST 
UIT HET BEGIN VAN HAAR 

LOOPBAAN RUILDE  
BARBARA POLDERMAN IN 
VOOR NAALD EN DRAAD. 

OP DE VOORGROND: FRAG!
MENT VAN EEN SCULPTUUR 

IN WORDING.

‘ Naaien is een tamelijk 
eenvoudige handeling 
waarmee je heel complexe 
dingen kunt maken’



‘Ik wil het liefst dingen maken die ik 
van tevoren niet zo heb bedacht’



DE RECHTER, 2013,  
MIXED MEDIA,  
130 X 140 X 45 CM. 
LINKERPAGINA KNOPEN 
EN FOURNITUREN KOMEN 
ALTIJD VAN PAS.
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lijk is dat naaien een tamelijk eenvoudige 
handeling waarmee je heel complexe din-
gen kunt maken. Er is wél veel toewijding, 
concentratie en aandacht mee gemoeid. 
Er zit een vorm van ambachtelijkheid 
aan.’

Die ‘complexe dingen’ zijn niet ab-
stract, maar herkenbare vormen, vooral 
voorstellingen van mensen en dieren. 
‘Tijdens het maken hoop ik dat er iets ont-
staat wat me voorbij het oorspronkelijke 
idee of de concrete vorm leidt. Ik wil het 
liefst dingen maken die ik van tevoren 
niet zo heb bedacht. Meestal begint het 
met een woord, een gevoel of een emotie 
die zich al makend uitkristalliseert.’ De 
basis – een combinatie van kippengaas, 
papier-maché en polyesterhars – is door-
gaans speci!ek en uitgesproken. Als  
Polderman een liggende menselijke  
!guur maakt, verandert ze die daarna 

niet meer zo snel in een rechtstaande aap. 
‘Maar als het moet, gaat de schaar erin.’

Aaibaarheid
Een sto"en beeld roept in eerste instantie 
associaties op met zachtheid. ‘Textiel is 
een laagdrempelig, overal aanwezig ma-
teriaal. Mensen hebben snel de neiging 
eraan te zitten.’ Maar die aaibaarheid is 
relatief. ‘Liever niet, het zijn geen knuf-
fels, maar beelden.’ De menselijke gestal-
ten en dieren die ze maakt, zijn drager 
van een idee. Polderman: ‘Een beeld van 
een mens relateer je bijna automatisch 
aan jezelf. We zijn in staat om een hou-
ding – terneergeslagen, strijdvaardig, 
trots – heel vlot te lezen en te interprete-
ren.’ Dieren gebruikt ze als symbool voor 
menselijke eigenschappen of karakter-
trekken. ‘Ik wilde eens een werk over fa-
milie maken. Je komt je leven lang familie 

tegen, steeds in wisselende combinaties. 
Je groeit op, je verandert: een gezin werpt 
licht op het complexe verstrijken van de 
tijd en verhoudingen die continu in bewe-
ging zijn. Het is een groot emotioneel en 
indringend thema, waar iedereen in zijn 
leven mee te maken krijgt. Ik vond dat 
daar een grote vorm bij hoorde.’ 

Poldermans beelden zijn anatomisch 
misschien niet perfect, maar ze maakt 
wel degelijk studie van maten en verhou-
dingen. ‘Dat is wezenlijk, want als je kijkt 
naar een slecht geproportioneerde olifant, 
word je te veel afgeleid. Dan is de magie 
meteen verdwenen en gooi je de toe-
gangsdeur tot de emotie of het thema 
waar die olifant voor staat op slot. Er  
mogen geen weerhaakjes zijn waarover je 
struikelt. Het gaat me niet om hyperrea-
lisme, maar om een geloofwaardige vorm 
van realisme. Bij dieren zie je niet zo mak-

MAN MET HOED, 2013, MIXED MEDIA, 
100 X 170 X 40 CM. 
MATEN EN VERHOUDINGEN VAN DE 
SCULPTUREN ZIJN WEZENLIJK.  
POLDERMAN: ‘ALS JE TE VEEL WORDT 
AFGELEID, VERDWIJNT DE MAGIE.’



‘ Liefde, dood, verlangen, 
verlies: er zijn maar  
een paar thema’s die 
ertoe doen’

kelijk of het om een man of een vrouw, om 
oud of jong gaat. Het zijn minder door-
grondelijke wezens, maar wél wezens die 
voor universele eigenschappen of emoties 
staan. Ze zijn dragers van een gevoel.’ Er 
bestaat ook een schakel tussen mens en 
dier. ‘Apen zijn heel interessant. Je ziet 
een soort mens zonder de gadgets die er 
later bij bedacht zijn. Alsof je recht in de 
ziel van de eigen soort kijkt.’ 

Emoties
Naast de beelden uit textiel werkt Polder-
man aan collages uit papier. ‘Vaak ont-
staan ze voordat ik aan een nieuw 
textielwerk begin. Het zijn verkenningen, 
maar geen voorstudies. Er bestaat wel een 
verband. In het arrangeren van patronen 
en sto"en zijn de beelden óók collages.’  
De waardering voor stof en textiel als  

kunstenaarsmateriaal zit de laatste jaren 
sterk in de lift. Tentoonstellingen in het 
Textielmuseum Tilburg, het recente 
Threads in Arnhem en de Britse 
Threadneedle Prize tonen de neerslag van 
die interesse. Polderman: ‘Er zijn inder-
daad veel mensen met naald en draad in 
de weer. Het is een manier van werken die 
je zelf moet uitvinden. Als er al opleidin-
gen voor bestaan, dan zijn ze toegespitst 
op toegepaste kunst, kunstnijverheid. 
Waar die interesse vandaan komt? Het is 
niet meer zo sto#g, hè? De negatieve as-
sociaties hangen meestal samen met hoe 
je de materie vroeger zelf hebt beleefd. 
Ben je in een übersofte sfeer van punniken 
en macrameeën opgegroeid, van Perzi-
sche kleedjes op tafel? Of ben je bevrijd 
van de ballast van dat verleden en leg je al 
die vooroordelen makkelijk naast je neer?’ 

EEN DEEL VAN HET LIGGENDE BEELD  
IS UITEINDELIJK VERWERKT IN EEN  
ANDER BEELD: TORS "2014#.
PRAKTISCHE OVERWEGINGEN & OVER 
FORMATEN BIJVOORBEELD & MAAKT 
POLDERMAN NIET IN HAAR ATELIER. 
‘IK WERK GESTAAG DOOR, ONGEACHT 
DE VRAAG.’
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‘ Als het moet,  
gaat de schaar erin’



BOVEN NAAST DE STOFFEN BEELDEN 
MAAKT BARBARA POLDERMAN  
COLLAGES UIT PAPIER: NABEELD, 
2013, 8 X 5 X 0,5 CM. 
LINKERPAGINA HONDERDEN  
STAALTJES, LAPPEN EN RESTJES  
STOF WORDEN BEWAARD IN HET 
ZOLDERATELIER. 

‘Eigenlijk,’ stelt Polderman, ‘zijn er 
maar een paar thema’s die ertoe doen. 
Liefde, dood, verlangen, verlies, een-
zaamheid, afstand en toenadering, stil-
stand en beweging zijn zo veelomvattend. 
Als emoties te klein of te particulier wor-
den, kan ik er niet mee uit de voeten. Ik 
zoek naar verbinding tussen de dingen 
die ik in mijn leven als belangrijk ervaar 
en waarvan ik vermoed dat anderen ze 
ook wezenlijk vinden. Dat probeer ik zo 
compromisloos mogelijk te doen. Prakti-
sche overwegingen – over formaten bij-
voorbeeld – maak ik niet in het atelier. Ik 
werk gestaag door, ongeacht de vraag.’

De tentoonstelling Home is where the 
heart is (2010, Museum Het Valkhof,  
Nijmegen) bood een overzicht van werk 
uit de periode 2002-2010. Polderman: ‘Ik 
zie dat mijn techniek groeit. Tegelijkertijd 

ontroeren oudere beelden soms door het 
naïeve, onbeholpene. Ondoordachtheid 
kan de mooiste vondsten opleveren. Ik 
heb het gevoel dat ik nog maar een klein 
gebied heb ontgonnen. Er valt nog zo veel 
te ontdekken.’ 

Hoe ver wil ze gaan in haar classi!ca-
tie van het dierenrijk? Polderman: ‘Ik 
zoek een passende vorm voor wat zich  
lastig laat benoemen. Dat kan een dier 
zijn, een mens, maar ook een vlag, een 
anker of een slinger. Nee, insecten heb ik 
nog niet gemaakt. Al is een worm wel  
interessant, met al die ringen. Hij schijnt 
trouwens vijf paar harten te hebben: een 
fascinerend gegeven.’ 

www.barbarapolderman.nl 

Agenda
Barbara Polderman neemt van 
30 augustus t/m 30 oktober deel 
aan de groepstentoonstelling  
80 x Van Gogh (in een schoenen-
doos) bij Arti et Amicitiae (Rokin 
112, Amsterdam). In september  
is werk te zien bij Reuten Galerie 
(Prinsengracht 510-s, Amster-
dam) en tijdens Amsterdam  
Drawing (17 t/m 20 september).  
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