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Sanja	  Marušić:	  ‘Ik	  denk	  in	  beelden,	  niet	  in	  woorden’	  
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7	  mei	  begint	  de	  groepstentoonstelling	  Gardening	  in	  Flatland	  Gallery.	  Sanja	  
Marušić	  is	  de	  jongste	  kunstenaar	  van	  het	  gezelschap.	  Marian	  Cousijn	  schreef	  
een	  introductie	  op	  haar	  werk	  en	  zoomt	  in	  op	  haar	  laatste	  serie,	  Figures	  under	  
the	  Sun.	  

Sanja	  Marušić	  

Soms,	  wanneer	  ik	  door	  een	  onbekende	  omgeving	  reis	  en	  het	  landschap	  in	  me	  op	  
neem,	  moet	  ik	  onwillekeurig	  denken	  aan	  het	  werk	  van	  Sanja	  Marušić.	  Vooral	  
wanneer	  het	  landschap	  zich	  kenmerkt	  door	  een	  weidse	  uitgestrektheid,	  heldere	  
contrasten	  en	  een	  bepaalde	  desolaatheid:	  bepalende	  elementen	  uit	  Marušićs	  
beeldhandschrift.	  

Hoewel	  er	  bijna	  altijd	  mensen	  voorkomen	  op	  de	  foto’s	  van	  Marušić,	  spelen	  ze	  
slechts	  zijdelings	  een	  rol:	  het	  zijn	  eerder	  rekwisieten	  dan	  geportretteerden.	  De	  
werkelijke	  protagonist	  is	  het	  landschap.	  De	  mensen	  kijken	  net	  weg,	  hebben	  hun	  
lichaam	  in	  een	  ongemakkelijk	  aandoende	  houding	  of	  zijn	  uit	  focus.	  Het	  zijn	  
beelden	  die	  de	  transitie	  belichamen	  tussen	  twee	  duidelijk	  gedefinieerde	  
momenten;	  beelden	  die	  de	  meeste	  fotografen	  juist	  zouden	  afdanken.	  

Dat	  het	  soms	  wringt,	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  het	  werk	  geen	  lust	  voor	  het	  oog	  is.	  
Waar	  eigentijdse	  beeldende	  kunst	  steeds	  sterker	  op	  tekst	  georiënteerd	  lijkt,	  
staat	  bij	  Marušić	  esthetiek	  voorop:	  ‘Ik	  denk	  in	  beelden,	  niet	  in	  woorden’.	  Een	  
houding	  die	  dwars	  tegen	  de	  conventies	  van	  de	  tijdsgeest	  ingaat.	  
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Een	  enorme	  drive	  

Op	  vijftienjarige	  leeftijd	  kreeg	  Marušić	  haar	  eerste	  camera.	  Dankzij	  de	  
feedback	  van	  online	  communities	  maakte	  ze	  snel	  grote	  stappen.	  ‘Online	  
publiceren	  is	  ideaal:	  je	  hebt	  direct	  een	  platform	  voor	  je	  werk.	  Dat	  gaf	  een	  
enorme	  drive	  om	  veel	  te	  produceren	  en	  steeds	  beter	  te	  worden’.	  Het	  werkte:	  
op	  haar	  zeventiende	  won	  Marušić	  de	  fotografieprijs	  van	  ELLE	  en	  werd	  ze	  
aangenomen	  aan	  de	  KABK.	  Als	  een	  van	  de	  jongsten	  studeerde	  ze	  af	  met	  een	  
Honourable	  Award.	  

Daarna	  ging	  het	  snel:	  ze	  won	  de	  Hollands	  Diep	  fotografieprijs	  en	  heeft	  
sindsdien	  vele	  opdrachtgevers,	  zowel	  gevestigde	  titels	  voor	  journalistiek	  en	  
mode	  (Glamcult,	  i-‐D,	  De	  Volkskrant,	  Vrij	  Nederland)	  als	  onafhankelijke	  
internationale	  platforms	  (Bounce	  Magazine,	  Couval	  Magazine,	  Fucking	  Young!,	  
Indie	  Magazine).	  Ook	  is	  Marušić	  onder	  muzikanten	  veelgevraagd	  voor	  
portretten	  en	  albumhoezen	  en	  schoot	  ze	  campagnes	  voor	  onder	  andere	  de	  
Brusselse	  Opera	  La	  Monnaie.	  Wat	  dat	  betreft	  is	  Marušićs	  praktijk	  vergelijkbaar	  
met	  die	  van	  een	  fotograaf	  als	  Vivianne	  Sassen:	  ze	  weet	  zich	  effortless	  te	  
bewegen	  tussen	  werk	  in	  opdracht	  en	  autonome	  fotografie,	  en	  werkt	  even	  
makkelijk	  voor	  ELLE	  als	  voor	  Museum	  Arnhem	  of	  @Foam.	  
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Op	  zoek	  naar	  een	  nieuwe	  context	  

Binnen	  haar	  autonome	  oeuvre	  wordt	  een	  seriematiage	  werkwijze	  steeds	  
prominenter.	  Marušić:	  ‘Sommige	  foto’s	  sluiten	  qua	  kleur	  en	  sfeer	  zo	  goed	  
op	  elkaar	  aan,	  dat	  ze	  elkaars	  context	  versterken’.	  Marušićs	  belangrijkste	  
inspiratiebron	  is	  het	  landschap,	  van	  Death	  Valley	  tot	  de	  Schotse	  
Hooglanden.	  Voor	  Moonscape	  Island	  (2015)	  reisde	  ze	  naar	  Lanzarote.	  ‘Ik	  
had	  een	  nieuwe	  context	  nodig:	  aan	  mijn	  dagelijkse	  omgeving	  ben	  ik	  zo	  
gewend,	  dat	  het	  moeilijk	  is	  de	  schoonheid	  er	  nog	  van	  te	  zien.	  Daarom	  
ontwikkelde	  ik	  deze	  manier	  van	  werken:	  ik	  ga	  op	  reis	  om	  te	  fotograferen	  en	  
een	  week	  lang	  is	  dat	  het	  enige	  wat	  ik	  aan	  mijn	  hoofd	  heb’.	  

De	  serie	  Way	  to	  Blue	  (2015-‐2016)	  kenmerkte	  zich	  door	  een	  vindingrijke	  
zoektocht	  naar	  nieuwe	  technieken.	  In	  dit	  proces	  sluit	  het	  gebruik	  van	  
digitale	  en	  analoge	  naadloos	  op	  elkaar	  aan;	  een	  fluïditeit	  die	  kenmerkend	  is	  
voor	  kunstenaars	  van	  Marušićs	  generatie,	  opgegroeid	  met	  de	  digitale	  
realiteit	  als	  vanzelfsprekendheid.	  
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Figures	  under	  the	  Sun	  

In	  haar	  nieuwste	  serie	  Figures	  under	  the	  Sun	  bouwt	  Marušić	  op	  deze	  
zoektocht	  voort.	  Tegelijkertijd	  signaleert	  de	  serie	  een	  nieuwe	  ontwikkeling	  
in	  haar	  oeuvre.	  Wie	  Marušić	  aan	  het	  werk	  heeft	  gezien,	  weet	  dat	  het	  
perfecte	  shot	  vaak	  met	  een	  schijnbare	  terloopsheid	  wordt	  gemaakt.	  ‘Ik	  
werk	  vaak	  heel	  spontaan:	  ik	  zie	  wel	  wat	  er	  gebeurt.	  Maar	  voor	  deze	  serie	  
had	  ik	  vooraf	  een	  duidelijk	  concept	  in	  mijn	  hoofd:	  ik	  wilde	  meer	  
experimenteren	  met	  vorm,	  volumes,	  kleur	  en	  structuur’.	  

Marušić	  neemt	  vaak	  zelf	  de	  rol	  van	  model	  aan.	  ‘Ik	  ben	  de	  enige	  die	  precies	  
weet	  wat	  ik	  voor	  ogen	  heb.	  Bovendien	  kan	  ik	  mezelf	  heel	  ver	  pushen:	  ik	  
vraag	  dingen	  van	  mezelf	  die	  ik	  niet	  van	  anderen	  zou	  willen	  vragen.’	  Voor	  
Figures	  Under	  the	  Sun	  zocht	  ze	  nieuwe	  grenzen	  op.	  ‘Ik	  gebruik	  liever	  geen	  
kleding,	  maar	  pure	  kleuren	  en	  materialen:	  daarmee	  kan	  ik	  experimenteren	  
met	  personages,	  zonder	  de	  context	  die	  kledingstukken	  met	  zich	  
meebrengen.	  Maar	  dat	  betekende	  dat	  ik	  zonder	  kleren	  tussen	  de	  hoge	  
kliffen	  stond,	  terwijl	  het	  ijskoud	  was.	  Het	  was	  echt	  een	  hel’.	  Lachend:	  ‘Dan	  
kwamen	  er	  wandelaars	  langs,	  en	  moest	  ik	  me	  verstoppen	  achter	  een	  rots.	  
Maar	  door	  dat	  te	  overwinnen	  kon	  ik	  uiteindelijk	  boven	  mezelf	  uitstijgen’.	  
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“Een	  grillig,	  verlaten	  landschap	  in	  oververzadigde	  kleuren,	  
mensen	  wier	  gezicht	  verborgen	  blijft	  en	  geometrische	  
elementen”	  

Invloeden	  uit	  de	  historische	  avant-‐garde	  

Figures	  under	  the	  Sun	  bevat	  vertrouwde	  elementen:	  een	  grillig,	  verlaten	  
landschap	  in	  oververzadigde	  kleuren,	  menselijke	  figuren	  wier	  gezicht	  
verborgen	  blijft.	  Maar	  in	  haar	  onderzoek	  naar	  kleur	  en	  vorm	  doet	  Marušić	  
steeds	  radicalere	  ingrepen	  in	  het	  beeld.	  Nieuwe,	  autonome	  componenten	  
dringen	  in	  technicolor	  de	  droomwereld	  binnen:	  zwevende	  geometrische	  
elementen,	  abstracte	  kleurvlakken.	  

Het	  roept	  associaties	  op	  met	  stromingen	  uit	  de	  historische	  avant-‐garde	  van	  
begin	  twintigste	  eeuw:	  kubisme,	  dadaïsme,	  suprematisme,	  surrealisme.	  
Marušić:	  ‘Ik	  ga	  graag	  naar	  de	  bibliotheek	  om	  oude	  kunstboeken	  te	  lezen.	  
Inspiratiebronnen	  zijn	  bijvoorbeeld	  René	  Magritte,	  Joan	  Miró	  en	  Sophie	  
Taeuber-‐Arp’.	  In	  de	  symbiose	  tussen	  natuur,	  het	  menselijk	  lichaam	  en	  
abstractie	  geometrie	  klinkt	  de	  echo	  door	  van	  de	  vormexperimenten	  van	  
László	  Moholy-‐Nagy	  en	  het	  Triadisch	  Ballet,	  maar	  ook	  van	  Yayoi	  Kusama’s	  
stippenuniversum.	  Ook	  de	  associatie	  met	  Caspar	  David	  Friedrichs	  
hoogromantische	  schilderijen	  is	  bij	  Marušićs	  nooit	  ver	  weg.	  

De	  naam	  van	  de	  serie	  is	  een	  knik	  naar	  kunst	  die	  tussen	  figuratie	  en	  
abstractie	  in	  zweeft.	  Marušić:	  ‘Het	  lijkt	  een	  ondubbelzinnige	  titel,	  maar	  
figuur	  kan	  zowel	  op	  een	  persoon	  duiden	  als	  op	  een	  geometrische	  vorm.	  Je	  
ziet	  dit	  soort	  titels	  bijvoorbeeld	  vaal	  bij	  Miró,	  Malevich	  of	  Appel’.	  

Toch	  blijft	  Marušić	  weg	  van	  al	  te	  letterlijke	  verwijzingen	  en	  narratieven.	  
Hierdoor	  wordt	  de	  kijker	  alle	  ruimte	  gelaten	  voor	  persoonlijke	  associaties.	  



Zo	  ontdekten	  beschouwers	  van	  Moonscape	  Island	  een	  uncanny	  gelijkenis	  met	  nieuwsfoto’s	  van	  gestrande	  bootvluchtelingen,	  gewikkeld	  in	  
zilverkleurige	  isolatiedekens.	  Marušić	  maakte	  de	  foto’s	  met	  het	  Sahara	  Project	  van	  ZERO-‐kunstenaar	  Heinz	  Mack	  in	  gedachten;	  niet	  de	  
geopolitieke	  werkelijkheid.	  Maar	  dat	  is	  een	  kenmerk	  van	  de	  sterkste	  kunst:	  juist	  het	  open	  karakter	  ervan	  verleent	  het	  een	  relevantie	  die	  het	  
hier	  en	  nu	  overstijgt.	  
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