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Bij de opening van de tentoonstelling De poëtische kracht van epoxy

De dichter Gerrit Kouwenaar zei eens dat een dichter niet zou moeten 
schrijven om iets te beweren, dus niet om een idee zo treffend mogelijk op te 
schrijven, maar dat een dichter zou moeten schrijven om iets te vinden dat hij 
nog niet kent. Hiermee wordt het schrijven een rondtastend schrijven, en komt 
de concentratie op het proces van het schrijven zelf te liggen. 

Over het werk van David Lindberg, zou ik een vergelijkbare stelling 
willen formuleren; in zijn sculpturen vind je de sporen van een 
proefondervindelijk ontdekken. In plaats van een vooropgezet idee zo direct en 
helder mogelijk vorm te geven, zoekt David in zijn werk tevens naar datgene 
wat hij nog niet kent. 

Zelfs in sculpturen die een sterke conceptuele waarde hebben, lijkt het 
werk gaandeweg in dialoog met het materiaal te zijn ontstaan. Zoals in het grote 
werk waarin David alle kranten van een dag in alle verschillende talen – die in 
Amsterdam verkrijgbaar waren – in epoxy heeft gehuld, zijn het de proppen 
krantenpapier die grotendeels de vorm bepalen, en niet alleen de vorm van de 
uitstulpingen in de laag epoxy, maar ook de kleuren verf die David erin heeft 
laten druppelen, zijn de kleuren van de lekkende inkt, van lekkende woorden..., 
en hiermee zijn we weer terug bij de link met de poëzie.

De eerste keer dat ik werk van David Lindberg zag, was zo’n tien jaar 
geleden. Ik werkte als suppoost in de galerie W139, waar David twee sculpturen 
tentoonstelde. Het waren grote cilinderachtige vormen, die ieder aan een dun 
armpje aan de muur bevestigd waren. De ene cilinder had een buitenkant van 
aaneengeplakte boterhammen, in een van de uiteindes van de cilinder zat een 
rond gaatje waardoor je naar binnen kon gluren en de binnenzijde van het 
kunstwerk kon bekijken, aan de binnenkant bevond zich een holle spiegel, die 
een immens universum van boterhammen weerspiegelde. 

Hoe huiselijk en vertrouwd de aanblik van een boterham ook is, dit 
kunstwerk plaatste je in een andere werkelijkheid en deed me aan ruimtevaart, 
space ships en virtuele werelden denken. Het andere kunstwerk bestond uit een 
cilindervorm van aaneengeplakte cornflakes, die cornflakes zaten niet ergens 
opgeplakt, maar waren letterlijk met de buitenste randjes aan elkaar gelijmd, 
deze cilinderwand was, zoals u begrijpt, nog fragieler dan de wand van de 
boterhammencilinder.

Hoewel het materiaal in eerste instantie misschien weerstand oproept, 
kunstwerken gemaakt van etenswaren hebben al snel iets smerigs - zeker als ze 
kunnen bederven – en schuilt er een kritiek op onze consumptiemaatschappij in, 



onze ongezonde eetgewoontes, het Amerikaanse ontbijt van witbrood en 
cornflakes, toch overheerste bij mij vooral de fascinatie voor de vorm, die een 
merkwaardig spel met zwaartekracht leek aan te gaan, de sculpturen zagen er 
tegelijkertijd licht en zwaar uit, waren groot, maar waren met een dun armpje 
aan de muur bevestigd waardoor ze leken te zweven. De sculptuur van 
cornflakes was in vergelijking tot het materiaal reusachtig, het ding leek zwaar 
en tegelijkertijd ongelofelijk kwetsbaar, verfijnd en delicaat. – Hierin komt 
wellicht ook Davids achtergrond als architect terug.

In de loop der jaren heb ik verschillende tentoonstellingen van David 
gezien. Zijn werk veranderde, verschillende materialen doken op, oude 
verpakkingen, papier en andere gevonden objecten uit zijn omgeving, die naar 
de hedendaagse tijd verwezen, en soms ook naar zijn eigen leven, zoals 
bijvoorbeeld de proppen van zijn c.v. in epoxy gehuld. Temidden van deze 
verschillende materialen, bleef epoxy vrijwel altijd de basis. Zijn werk 
veranderde, maar bleef herkenbaar en altijd bleef de verhouding tussen vorm en 
materie intrigeren. 

Doordat David de techniek, waar het werken met epoxy om vraagt, op een
zeer exacte wijze beheerst, kan hij de grenzen van het materiaal opzoeken. 
David observeert tijdens het werken de mogelijkheden en beperkingen van het 
materiaal en verwelkomt de kleine onverwachte afwijkingen.

Soms wees David me op een detail in een van zijn werken waar hij zelf 
erg tevreden mee was; een gat dat per ongeluk was ontstaan en waar wat epoxy 
was ingelopen, waardoor er een helder raampje ontstond, een vlek die 
onverwacht was gaan uitlopen, een scheur waar een andere kleur doorheen te 
zien was, een splinter die omhoog was gaan staan, of hij wees me op een kleur 
die alleen vanuit een bepaalde hoek zichtbaar was. David weet de ongeplande 
details altijd op verrassende wijze te benutten. In plaats van zijn wil aan het 
materiaal op te dringen, laat hij zich mede door de materie sturen, gaat een 
dialoog met het materiaal aan,

....zoals de dichter zich door de taal laat sturen, zou ik willen zeggen, om 
weer naar de poëzie terug te keren. 

In een goed gedicht is er een spanning tussen de details en het geheel van 
het gedicht, en in echt goede literatuur overheerst naar mijn mening het 
fragment zelfs het geheel, het zijn de details die het algemene sterk en 
verrassend maken, ook dit vind ik in Davids werk terug, steeds ontdek je andere 
nog niet eerder opgemerkte details waardoor de balans tussen het kleine en het 
grote steeds even verandert. Hierdoor blijf je naar zijn werk kijken, en ernaar 
terugkeren om er weer naar te kijken, 

....en, om u niet langer op te houden, stop ik hier, en wens ik u nog zoveel 
mogelijk tijd om Davids werk te bekijken. 


