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Het is hot, driedimensionaal grafisch ontwerp, zo moge blijken uit publicaties als TAC-

TILE en het recent uitgegeven GRAPHIC SPACES. Maar wat hot is kan snel afkoelen...

100 % sap, de titel van een werk van Christoph Brach en Daniera ter Haar, 

verwijst naar een sapcentrifuge, hoog op een sokkel geplaatst, die via een 

slangetje aan een poster is gekoppeld. De poster kanaliseert het sap, doordat 

een laag van witte vezels, via zeefdruk op het papier aangebracht, het sap 

langzaam opzuigt. De witte vezels verandert van kleur al naar gelang het 

type sap. Wanneer er bieten in de centrifuge zitten, zijn de vezels gedrukt in 

de vorm van een biet en krijgt het de kleur van het bietensap. De biet wordt 

abstract, 2D, maar behoud, 1 op 1, fundamentele eigenschappen als kleur en 

zelfs geur binnen de ruimtelijke installatie.

 Een vervolg in het werk van Brach en Ter Haar was een onderzoek naar de 

kleurenessenties van diverse groenten; ze werden geperst, het sap werd eruit 

ontleend en vervolgens geconcentreerd. Fantastische kleurenstaaltjes resul-

teerden die zij op stilistische wijze etaleren en in kleine uitgaven presenteren.

Christoph Brach en Daniera ter Haar werken grafisch maar zijn eigenlijk ge-

woon kunstenaars. Wat namelijk resulteert, is niet zozeer materiaal, niet zo-

zeer kleurenstaaltjes, maar een transponering, een omzetting van het object 

dat zij als startpunt nemen, zoals de biet, van context y naar context z.  

De groenten, die als basismateriaal worden opgevoerd, bestaan in eerste instantie in de 

pure context van de natuur. In de tweede plaats als vruchten van de aarde, als voedsel. 

In derde instantie, nadat Brach en Ter Haar er mee aan het werk zijn geweest, belanden 

ze in de esthetische context en verwordt de natuurlijke orde tot sublieme orde. Wat 

resulteert uit de pure natuur wordt als esthetisch object op een voetstuk ge-

plaatst, als woordvoerder van de natuurlijke orde.

 De pure materie wordt tot spreken gebracht; de natuur krijgt een stem. 

Met deze inzet begeven Brach en Ter Haar zich in het klassieke domein van de 

kunstenaar; ze transponeren de pure, natuurlijke werkelijkheid, brengen de 

materie vanuit inherente kwaliteiten tot spreken. De natuur wordt subliem; 

een romantischer opgave dan deze kunnen weinig kunstenaars aangaan.

Maar is er werkelijk sprake van transponering of is het slechts een weergave 

van een tijdelijke, visuele trend? In meer recenter werk gingen ze aan de slag 

met papier. Papier werd onderzocht op zijn ruimtelijke kwaliteiten: wat ge-

beurt er, wanneer je papier vouwt, met de opbollende vouwlijn; wat gebeurt 

er, wanneer je papier stapelt, met de zijkanten van de stapeling en wat ge-

beurt er wanneer verschillende kleuren papier over elkaar glijden? 

 Dit onderzoek resulteerde in papieren objecten met sterk sculpturale 

eigenschappen. Een pak blauwe A4’tjes werd bij een copyshop diagonaal 

doormidden gesneden en op een pak rode A4’tjes gelegd. Hiermee werden de 

blauwe A4’tjes, als gebruiksproduct, pijnlijk aan functionaliteit ontnomen; 

de zijden van de doorkliefde blauwe stapel doen aan als doorsneden nerven. 

Echter, door ze op een voet van ongeschonden rode A4’tjes te leggen, maken 

de kunstenaars duidelijk dat er wel degelijk een hoger doel aan de blaad-

jes wordt toegekend, namelijk een getransponeerde, esthetische waarde. 

Hiermee verwordt de simpele stapeling tot sculpturaal object. De stapeling 

verkrijgt een uitgesproken zeggingskracht omdat niet alleen het materiaal 

vanuit functie nadrukkelijk tot spreken wordt gebracht; ook het materiaal 

zelf, het papier en diens oorsprong, worden tot spreken gebracht. Brach en 

Ter Haar kneden het materiaal zodanig dat ze het op een ander niveau doen 

spreken, zonder daarbij de integriteit van het materiaal, haar natuurlijke of 

functionele basis, aan te tasten: het sap is het sap, het papier is het papier.

Brach en Ter Haar hebben in de korte periode waarin zij werkzaam zijn een prikkelende, 

eigen klankkleur opgebouwd die getuigt van een respectvolle, delicate omgang met het 

materiaal dat zij kiezen, benaderen en hanteren. Ze hebben een sterk materiële oriënta-

tie met geheel eigen toon die zij visueel prikkelend aan de toeschouwer presenteren. Deze 

twee ontwerpers werken klassiek, erg romantisch, maar met eigentijdse uitdrukking. 

Ze zijn geen ontwerpers maar kunstenaars die sculpturaal werk voortbrengen. In de 

benadering van het gekozen materiaal voeren ze een, naar het zich laat aanzien, sterke, 

eigen vorm van transponering op; ze plaatsen de pure natuur op een natuur eigen en 

eigentijds voetstuk. Wie zal zeggen wat voor stemgeluid zich met deze twee kunstenaars 

gaat ontwikkelen?

meer info: www.rawcolor.nl
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Over esthetiek en materie binnen het breukvlak van grafisch en sculpturaal werk in 
het jonge oeuvre van Raw Color, een samenwerkingsverband van Christophe Brach 
en Daniera ter Haar. door: Freek Lomme


