Artikel
Nederlandse schilders naar Noorwegen
Er bestaat een overstelpende hoeveelheid foto’s
van ons geliefde Noorse landschap. Een kwestie
van kijken, instellen en klikken. Maar er zijn ook
mensen die zich wat meer moeite getroosten om
anderen van al dat moois te laten genieten.
‘Travels on Paper’ is de naam van een vierkoppig
schildersgenootschap, in 2013 neergestreken in Utne,
Ullensvang, Hardanger. Het bestaat uit Joanna Quispel,
Theo de Feyter, Bram Stoof en Maarten Welbergen en de
deelnemers kennen elkaar onder meer van diverse
tentoonstellingen en academie. Samen maakten ze reizen
naar Turkije en Spanje en nu dus ook Noorwegen. Men
reist zo veel als mogelijk met gesloten beurs door hun intrek te nemen bij bekenden. In
Utne in ‘Nyheim’. Joanna was daar al eerder. Zij bezocht ook de Lofoten.
Vanuit Utne verkenden ze de omgeving en bezochten het industriestadje Odda, vanwege
de belangstelling voor industrieel erfgoed, dat in Odda ruim voorhanden is.
Daarna werd dagelijks op loopafstand geschilderd, helaas vaak gepaard gaand met
regenbuien. Op locatie had ieder zo zijn/haar eigen wijze van werken. Maarten torst altijd
de meeste bagage met zich mee (klaptafeltje, paraplu’s, et cetera), terwijl Theo kartonnen
dozen stapelt, Bram doet het met een klapstoeltje en Joanna neemt voor alle zekerheid
een grote plastic zak mee om droog te kunnen zitten.
Theo schildert met olieverf, traag drogend, vooral bij
vochtig weer; het werk werd daarom bij droog weer aan de
waslijn in de tuin van Nyheim te drogen gehangen. De
anderen werken met pastel en aquarelverf op papier.
De werken van dit kwartet zijn al in meerdere galeries in
Utne en omgeving tentoongesteld en deels verkocht. Maar
ook in Nederland was werk te zien, onder andere in Galerie
Petit Wackers Academie te Amsterdam en Duna Atelier in
Katwijk.
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Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht om te
exposeren in Norheimsund, Agatunet of Utne, zodat er in
2016 weer in die omgeving geschilderd kan worden. Mocht
u dus belangstelling hebben voor het werk van ‘Travels on
Paper’, reis naar Utne en/of neem (via de redactie van

