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In de filmwereld wordt
met bewondering
gesproken over 'The
Method', een acteerstijl
die is voortgekomen uit
de school van
theatergoeroe Lee
Strasberg. In de kern
komt die stijl neer op een
manier van spelen die
het resultaat is van
perfectionistische

toewijding. Door

.

eindeloze bestudering en
onbegrensd
inlevingsvermogen
wordt de acteur één met
de persoon die hij speelt.
Dit streven naar optimale
vereenzelviging doet
zich ook in de beeldende
kunst voor. Een schilder
die zich tot het uiterste
vereenzelvigt met zijn
thema is Johann van den
Noort uit Kampen. Zijn
schilderstijl is
geconcipieerd volgens de
beste tradities van 'The
Method' .
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oals Marlon Brando voor zijn rol in 'Mutiny
on the Bounty' in een ton met ijswater ging
zitten om lijfelijk te ervaren hoe verbranding
voelt (het is paradoxaal, maar verbranding en bevriezing leiden tot dezelfde verschijnselen) en zoals Dustin Hoffman tot het uiterste ging in zijn
vereenzelviging met een. autistische man voor
zijn rol in 'Rain Man', zo grijpt Johann van den
Noort elke gelegenheid aan die hem dichter bij
het wezen van de zee brengt. Daarbij gaat hij extreme situaties niet uit de weg. Zijn werkwijze
kan worden gerangschikt onder het leven op het
scherpst van de snede.
Natuurlijk is een gevaarlijk of avontuurlijk leven op de rand geen garantie voor boeiende
kunst. Daar is meer voor nodig. 'The Method'
houdt namelijk in dat de acteur (in Van den
Noorts geval dus: de schilder) ook in staat moet
zijn een eigen stijl te ontwikkelen die de eenwording van kunstenaar en onderwerp sublimeert.
De ervaringen zouden anders privé-gebeurtenissen blijven waaraan de kijker geen deel heeft.
Kunst (in de meest letterlijke zin) is het overbrengen van die ervaringen, zodat het schilderij
een op zichzelf staande belevenis wordt, die autonoom functioneert, los van de maker. Voor de
transpositie van de eigen specifieke beleving
heeft de kunstenaar dus een ijzersterke steekhoudende beeldtaal nodig. Anders zou 'The Method' verzanden in maniërisme of mannetjesmakerij .
De feiten op een rij: Johann van den Noort
schildert al enkele decennia uitsluitend zeegezichten. De laatste jaren doet hij dat van binnenuit. Zijn meest recente schilderijen en gouaches
zijn gebaseerd op twee gebeurtenissen. Op 25 en
26 juli 1988 woedde een zware storm over de
Noordzee met windsnelheden van 9 à 10 beaufort. Van den Noort was met zijn zeilschip op weg
naar Noorwegen. Even was hij zeeziek (een ervaring die hij nauwelijks kent), daarna pakte hij
zijn schetsboek en aquarelleerde zijn onstuimige
ervaringen heet van de naald. In dezelfde zomer
dook de schilder naar koraalriffen in de Caribische Zee. De laatste duik werd hem bijna fataal,
maar de exotische rijkdom en kleurenpracht
zette zich ondanks de angstige momenten vast op
het netvlies van de schilder die later, hersteld van
de opgelopen fysieke schade, monumentale olieverven ontleende aan zijn avontuur onder water.
De ervaring zelf
Zowel in de impressies (het woord schiet tekort)
van de zware storm als in de vertalingen van de
confrontatie met koraalriffen onder water, blijkt
de schilder volledig ondergedoken of opgegaan
te zijn in de ervaring zelf. In eigentijdse varianten
op William Turners 'Snow Storm, Steam-boat off
a Harbour's Mouth' wordt de ervaring tot beeld
verheven, het moment wordt voorgoed verduurzaamd en 'The Method' heeft geleid tot een product waarin toegepaste techniek, stijl en persoonlijkheid van de kunstenaar niet meer als afzonderlijke elementen te destilleren zijn. Het nagestreefde doel en de gebruikte middelen worden
zodoende geheiligd door het resultaat: een avontUur beleven wordt gelijkwaardig aan een avontuur creëren. Dat stelt de kijker in de gelegenheid het kunstwerk te ondergaan. Fysieke krachren gaan vanuit het doek werken op de kijker die
een confrontatie aangaat. Zo wordt de beschou-

wer deelgenoot. Hij wordt als het ware naar het
koraalrif toegezogen en kan de gewichtloze toestand onder water lijfelijk ervaren, terwijl exotische zeeplanten langs zijn lichaam strijken. Of de
kijker kan zich op zee wanen, terwijl metershoge
golven zich als een gewelf over hem heen buigen.
Opvallende effecten van de door Johann van
den Noorts toegepaste 'methode' zijn magnetische werking en substitutie van kleur. Door de

dynamische, aangrijpende en meeslepende schildertrant wordt de beschouwer naar het doek toe
getrokken en hoe dichter hij bij het schilderij
komt, hoe sterker de ervaring wordt er in opgenomen te zijn en er deel van uit te maken. Op het
gebied van kleur blijkt alles mogelijk en geloofwaardig. Zo kan de zee zelfs in aardse kleuren
vastgelegd worden. De sfeer van grillige bodemlagen en onstuimige zee blijken op golven van
verbeelding samen te kunnen komen. Daarvoor
zorgt de allesoverheersende, emotionele ervaring, die alleen werkt zodra schilderen een manier van leven is geworden waarin uitersten op elkaar zijn afgestemd.
Uitbundigheid van kolkend water en exotische onderwatervegetatie en verstilling die veroorzaakt wordt door het leven op zee (los van de
normen en waarden die op het continent gelden)
ontmoeten elkaar. Emotie wordt direct vertaald
in spanning, inspanning, rust, berusting of dynamiek. Johann van den Noort heeft een beeldtaal
gevonden die recht doet aan zijn gedrevenheid.
Hartstocht voor het leven op zee en hartstocht voor schilderkunst ontmoeten elkaar. 'The
Method' is de onzichtbare superlijm die beide
passies verbindt.
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Johann van den Noort; 'Storm at
Fisherbank IJ', 120x 100 cm, 1989
Johann van den Noort; 'Caribean
Sea J', olieverf, 200x 160 cm, 1988
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Johann van den Noort in zijn atelier <4

Tentoonstellingen: Galerie De Zonnewagen,
Feithenhofsweg 2, OIdebroek: schilderijen en
gouaches, 19 mei tlm 25 juni.
Triple Tree Gallery, Weteringschans 69, Amsterdam: schilderijen en gouaches, 26 mei tlm 16
juni.
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