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Avontuur in VenetiëAvontuur in Venetië
Het wereldnieuws is een onuitputtelijke bron van inspiratie
voor de Bildtse kunstenares Bianca de Gier, die onlangs een
prestigieuze kunstprijs in Italië won.

GITTE BRUGMAN

Vanuit haar atelier aan de
Nieuwebildtdijk kijkt Bian-
ca de Gier uit over de ak-
kers. Een mens kan bijna

niet verder weg zijn van oorlogsge-
weld en ellende. Toch duikt ze daar
dagelijks in, op zoek naar beelden
die haar interesseren en die ze kan
verwerken in haar mixed media van
knipsels, vloeipapier, viltstift en
verf.

,,Het begon met de Arabische Len-
te, in 2011. Ik ben beelden gaan zoe-
ken bij persbureaus zoals Reuters.’’
Op vloeipapier maakte ze overtrek-
ken van opvallende gezichten of si-
tuaties. Ze voegde er tekst en kleur
aan toe. Zestien kleinere werken
combineerde ze tot een collage van
4x4. ,,De vier jaargetijden.’’ Ze expo-
seerde ermee in De Straat, in het
Fries Museum.

Waar ze doorgaans na een serie in
een bepaalde stijl weer iets nieuws
oppakt, bleef ze dit keer hangen in
het genre. ,,Het tekenachtige is er
wat af gegaan, het ontwikkelt zich nu
meer naar collages van foto’s en tek-
sten.’’

Met de combinaties die ze maakt,
wil ze mensen op het verkeerde been
zetten. In een werk met de meiden
van Pussy Riot, herkenbaar aan hun
gekleurde bivakmutsen, voegde ze
Batman toe. Een groep soldaten in
het groen betitelde ze Dejeuner sur
l’herbe naar een schilderij van Ma-
net. ,,Ik wil niet altijd uitleg geven.
Mensen moeten ’t zelf bedenken.’’

Tegen een wand in haar atelier
hangt nu een hele serie, waarin zo-
wel de ontwikkeling van het werk als
de chronologie van het nieuws valt
af te lezen. ,,Ik wil de reeks bij elkaar
houden, maar misschien ga ik expe-
rimenteren met een paar grote af-
drukken om iets te kunnen verko-
pen.’’ Ze pakt een recent werkje. ,,Dit
is een foto van kinderen die door gif-
gas zijn gedood’’, vertelt ze. Er liggen
lichamen in lijkzakken op een rij. De
Gier heeft er her en der felgroene
stickers op geplakt. ,,Wat ik ook toe-
voegde, het werd te gruwelijk of te
flauw. Toen heb ik de gezichtjes afge-
dekt met groene stickers, maar dat
was ’t nog niet. Door over het geheel
stickers te plakken, verstop je de gru-
wel een beetje. Mensen schrikken
misschien pas als ze de tweede laag
zien.’’

Met enkele werken uit de serie
deed ze mee aan een wedstrijd in Ve-
netië; om de Arte Laguna Prize. Ze
kwam deze mogelijkheid op het
spoor via het tijdschrift BK-informa-
tie. Eerst mailde ze foto’s van haar
werk, dat de tweede ronde haalde.
,,Daarna moest ik nog tien andere la-
ten zien. Op basis daarvan kozen ze
dertig finalisten.’’ De Gier was daar-
bij en mocht haar werk opsturen.

Dat kostte haar een lieve duit, 400
euro voor een speciale koerier.
,,Want het moest binnen enkele aan-
gegeven dagen arriveren, anders was
er niemand om het in ontvangst te
nemen.’’ Als finalist kreeg ze ook een
uitnodiging voor de prijsuitreiking.
,,Die vond plaats in de oude scheeps-
werf van Venetië, Arsenale, waar ook
de Biennale wordt gehouden. En na

afloop gingen we met rondvaartbo-
ten naar een palazzo voor cocktails
en een feestje op z’n Italiaans.’’ Een
groot contrast met de klei rondom
haar huis. ,,Ik had een week nodig
om bij te komen van alle indruk-
ken.’’

Behalve in de categorie schilder-
kunst werden ook prijzen uitgereikt
in de categorieën beeldhouwkunst,
fotografie, videokunst en perfor-
mance, en virtuele en digitale kunst.
De Gier won in haar categorie en
kreeg behalve de eer en een oorkon-
de ook 7000 euro. Een deel ervan is
ze kwijt aan belasting, maar er blijft
genoeg over om nog eens mee te
doen aan een wedstrijd. ,,Ik hoop er
wat contacten aan over te houden
met galeries, maar nu wil ik weer lek-
ker verder. In mijn hok.’’

prestigieuze kunstprijs in Italië won.

Rondom een jong oorlogsslachtoffer staan de namen van de zeven dwergen, die nu voor hem zorgen in plaats van voor Sneeuwitje.

Over het gezicht van deze vrouw met gerimpeld gelaat heeft Bianca deOver het gezicht van deze vrouw met gerimpeld gelaat heeft Bianca de
Gier de scheikundige formule van het zenuwgas sarin getekend.


