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CURTAIN 
 

 
Marien Schouten; Studio 1990; Fence and painting with tires 
 
 
Als kunstenaar ben je een leven lang bezig een werkwijze te vinden die het best past 
bij je persoonlijkheid en die het meest geschikt lijkt een antwoord te geven op de 
vragen die je je bewust of onbewust stelt. Soms denk je in je ontwikkeling, een 
veilige haven te hebben bereikt. Dat gevoel is slechts tijdelijk. De onrust blijft, je moet 
verder. Tegelijkertijd wordt het, naarmate je ouder wordt en meer ervaring hebt, 
gemakkelijker eerdere motieven opnieuw te gebruiken, ze op een nieuwe manier te 
combineren of er een andere interpretatie of vorm aan te geven. 
 
Voor IK ontwierp ik een nieuw, modulair en herbruikbaar hek, opgebouwd uit losse 
onderdelen.  Tussen twee wanden span ik twee horizontale platte stalen strips die 
door hun gewicht iets doorhangen. Ik gebruik de standaardlengte van 6 meter, 
waardoor het hek schuin in de ruimte geplaatst moest worden. In de strips zijn ruime 
gaten aangebracht waar verticale spijlen los in staan. 
Door deze vorm krijgt dit hekwerk het karakter van een gordijn. 
Daarnaast is er een recent schilderij te zien.  
 



 
Stichting IK; solo show Marien Schouten 2022 
 
Als jonge kunstenaar raakte ik geboeid door het contrast tussen het natuurlijk-
organische van schilderkunst en de ordening van architectuur. In mijn schilderijen 
gebruikte ik getekende rasters waarover ik golvende en vloeiende vormen 
schilderde. Een belangrijke stap volgde in 1990. Door het raster uit het schilderij te 
halen, en het zelfstandig, als hek, in de ruimte vóór het schilderij te plaatsen, 
ontstond er een directe fysieke relatie tussen het schilderij, de omringende 
architectuur en de toeschouwer. In de daaropvolgende decennia maakte ik een reeks 
hekwerken die in hun grondvorm min of meer ongewijzigd bleven.  
 
Rond 2015 startte ik een nieuwe reeks tekeningen en schilderijen met een nieuwe, 
lichtere uitstraling. Door een motief uit de jaren ’80 opnieuw te interpreteren als een 
dierfiguur, een leeuw, ontstond de behoefte daar andersoortige landschappen bij te 
bedenken, met zonnen, reflecterende wateroppervlakten, wolkenluchten en 
vegetatie. De nieuwe schilderijen zijn veel kleuriger. Tegelijkertijd blijven ze ambigue 
van vorm. Ze bevinden zich tussen abstractie en figuratie. 
De nieuwe toon in het werk maakte het nodig een nieuwe, lichtere en meer 
schetsmatige vorm voor het hekwerken te vinden. CURTAIN is een nieuwe 
interpretatie van het eerste hek, het sleutelwerk uit 1990. 
 
Marien Schouten, Augustus 2022 
 
Vanaf 20 oktober 2022 wordt het hek hergebruikt als onderdeel van een groter hek -of gordijn- in een duo tentoonstelling met 
Dieuwke Spaans bij galerie tegenboschvanvreden in Amsterdam. 


