
	  
‘Een	  eenvoudige	  vorm	  staat	  niet	  per	  se	  voor	  een	  eenvoudige	  beleving	  ervan.’	  
Robert	  Morris	  
	  
‘Ik	  wil	  de	  zintuigen	  beroeren	  door	  een	  intensivering	  van	  de	  werkelijkheid.’	  
Lucian	  Freud	  
	  
‘Mijn	  doel	  is	  om	  grip	  te	  krijgen	  op	  de	  betovering	  van	  de	  realiteit	  en	  deze	  te	  transformeren	  in	  
kunst	  -‐	  om	  het	  onzichtbare	  zichtbaar	  te	  maken	  door	  de	  realiteit.	  Het	  mag	  paradoxaal	  klinken,	  
maar	  het	  is	  in	  feite	  de	  werkelijkheid	  die	  het	  mysterie	  van	  ons	  bestaan	  vormt.’	  
Max	  Beckmann	  
	  
Ronald	  Edens	  is	  een	  man	  van	  weinig	  woorden.	  Hij	  houdt	  er	  niet	  van	  om	  over	  zichzelf	  te	  praten,	  
niet	  omdat	  hij	  iets	  te	  verbergen	  zou	  hebben,	  maar	  omdat	  hij	  andere	  zaken	  belangrijker	  vindt.	  
Kunst	  bijvoorbeeld.	  Maar	  over	  (zijn)	  kunst	  wenst	  hij	  ook	  niet	  al	  te	  veel	  te	  zeggen.	  Niet	  omdat	  hij	  
daarover	  niets	  te	  zeggen	  zou	  hebben,	  maar	  omdat	  elk	  woord	  dat	  daaraan	  besteed	  wordt	  volgens	  
Ronald	  tekort	  zou	  doen	  aan	  het	  beeld	  op	  zich,	  de	  interactie	  tussen	  het	  kunstobject,	  de	  ruimte	  
waarin	  het	  zich	  bevindt,	  en	  bovendien	  de	  particuliere	  waarneming	  van	  de	  kijker	  tekort	  zou	  doen.	  
Toch	  wil	  ook	  Ronald	  Edens,	  al	  is	  het	  maar	  summier,	  iets	  delen	  over	  zichzelf	  en	  wat	  hem	  
inspireert	  en	  beweegt	  als	  mens	  en	  als	  kunstenaar.	  Het	  onderstaande	  is	  de	  ingekookte	  weerslag	  
van	  gesprekken	  die	  hij	  had	  met	  Jeroen	  Berkhout.	  
	  
Ronald	  studeerde	  een	  korte	  periode	  kunstgeschiedenis	  aan	  de	  UvA	  (propedeuse).	  Daarnaast	  
deed	  hij	  een	  opleiding	  tot	  graficus	  aan	  het	  Grafisch	  Lyceum	  in	  diezelfde	  stad.	  Vanuit	  zijn	  
werkzaamheid	  als	  grafisch	  ontwerper	  is	  hij	  zich	  verder	  gaan	  toeleggen	  op	  zijn	  passie,	  de	  
beeldende	  kunst.	  Geïnspireerd	  door	  kunststromingen	  als	  popart	  en	  minimal	  art	  is	  hij	  gaan	  
werken	  met	  eenvoudige	  materialen,	  in	  dit	  geval	  hout	  dat	  hij	  verzamelt	  op	  de	  straten	  van	  
Amsterdam.	  De	  termen	  ‘basic’	  en	  ‘raw’	  zijn	  hierbij	  van	  toepassing.	  Het	  tweedimensionale	  in	  zijn	  
figuratieve	  werk	  –ook	  al	  zijn	  die	  ook	  niet	  zonder	  reliëf–	  heeft	  een	  sterk	  trompe	  l’oeil-‐effect,	  
terwijl	  het	  samen	  met	  het	  driedimensionale	  werk	  het	  concept	  van	  kleur	  en	  ruimte	  aan	  de	  orde	  
stelt.	  	  
	  
Edens	  thema’s	  zijn	  ontleend	  aan	  mode,	  reclame,	  alledaagse	  afbeeldingen	  en	  triviale	  voorwer-‐
pen.	  Zo	  biedt	  de	  serie	  ‘hout-‐couture’	  een	  nieuw	  perspectief	  op	  de	  fascinatie	  met	  de	  merken-‐
cultuur	  in	  het	  modebeeld	  van	  vandaag.	  Zijn	  abstracte	  werken	  daarentegen	  zijn	  eenvoudiger	  en	  
geometrischer	  van	  opzet.	  Zij	  vormen	  vooral	  een	  zoektocht	  naar	  hoe	  speelsheid	  en	  dynamiek	  te	  
brengen	  in	  repetitieve	  vormen	  en	  kleuren.	  	  
	  
Bovenstaande	  is	  allemaal	  tegelijk	  waar	  en	  onwaar.	  De	  essentie	  van	  al	  het	  werk	  van	  Ronald	  Edens	  
is	  boven	  alles	  een	  remedie	  der	  verbeelding	  tegen	  de	  	  verveling,	  als	  bij	  de	  door	  hem	  bewonderde	  
Max	  Beckmann	  (zie	  het	  citaat	  hierboven),	  door	  het	  scheppen	  van	  een	  tastbare	  droom	  in	  de	  
ruimte,	  in	  kleur,	  vorm,	  textuur,	  materiaal,	  realiteit	  en	  transcendentie.	  Want	  wat	  zien	  we	  als	  we	  
naar	  een	  Edens	  kijken?	  Een	  tweedimensionaal	  ornament,	  mozaïeken	  uit	  afvalhout,	  gefiguur-‐
zaagd	  en	  voorzien	  van	  kleur?	  Of	  een	  driedimensionale	  uitdaging	  om	  voorbij	  het	  alledaagse	  van	  
de	  verveling	  de	  poort	  van	  de	  tastbare	  droom	  binnen	  te	  gaan	  en	  onze	  waarneming	  van	  ruimte	  en	  
realiteit	  op	  de	  proef	  te	  laten	  stellen,	  te	  laten	  veranderen,	  samensmelten,	  een	  vierde	  dimensie	  
binnen	  te	  gaan	  als	  het	  ware?	  De	  keus	  is	  aan	  het	  oog	  en	  de	  geest	  van	  de	  waarnemer,	  waarin,	  
zoals	  altijd,	  de	  beleving	  van	  verrukking,	  verveling,	  schoonheid	  en	  gruwel	  besloten	  ligt.	  


