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Martin Jarrie
om de dingen van waarde…
Het was beeldend kunstenaar en freelance tentoonstellingsmaker
Hans Boer die ons attendeerde op het werk van de Franse kunstenaar
Martin Jarrie. Ik hoefde niet lang te bladeren door de catalogi en prentenboeken die Hans had meegenomen om me te overtuigen van een
bijzonder kunstenaarschap. Natuurlijk wilde ik graag een tentoonstelling van deze alleskunner in Museum Belvédère. Jarrie’s werk sloot dan
wel niet direct aan op de schilderkunst die het museum voornamelijk
representeert, maar er waren wel degelijk raakvlakken. Met het werk
van de Amerikaanse kunstenaar Tim Brown had het museum al eerder
zijn belangstelling getoond voor schilderkunst die een even heldere als
ontwapenende tekentaal verbindt aan een rijke fantasie, gevoed door
jeugdherinneringen. En met presentaties van het jonge kunstenaarscollectief Knetterijs verkende het de in elkaar overvloeiende gebieden
van beeldende kunst, grafische vormgeving en illustratiekunst. Maar het
is bovenal de emotionele band met de natuur en het plattelandsleven
die maakt dat Jarrie’s werk aansluit bij de belangstellingssferen van
Museum Belvédère. De kunstenaar groeide op in de landelijke streken
van de Vendée (Frankrijk) op een kleine boerenhoeve. Die omgeving
van zijn kinderjaren vormt tot op de dag van vandaag de rijke inspiratiebron voor zijn werk, dat zich beweegt op het snijvlak van schilder- en
illustratiekunst. De kunstenaar componeert zijn beeldverhalen doorgaans aan de hand van uiteenlopende motieven, die zich manifesteren
als symbolen. Ze hebben alle hun specifieke, verwijzende betekenis,
maar tezamen roepen ze toch vooral een sentiment op, een verlangen naar schoonheid en een diep menselijk gevoel voor de dingen van
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fruits
du verger

← 1
Fruit uit de boomgaard | 2018
acrylverf op papier | 31,5 x 22,5 cm

waarde. Jarrie weet deze op te roepen door de bijzondere, picturale
aandacht die hij aan de dag legt voor kleur, compositie en verfhuid,
kortom door de wijze waarop hij zijn beelden samenstelt en tot kwetsbare iconen transformeert. Het is vooral die kwaliteit die zijn werk zo
invoelbaar maakt en ver uittilt boven het louter illustratieve.
Wij zijn Martin Jarrie buitengewoon dankbaar dat hij zijn eerste grote
museale tentoonstelling in Nederland wilde toevertrouwen aan Museum
Belvédère. Wij hopen van harte dat de expositie en het begeleidende
boek bijdragen aan de bekendheid van Jarrie’s veelzijdige kunstenaarschap buiten Frankrijk. Ook is Museum Belvédère veel dank verschuldigd aan Hans Boer. Hij bracht het werk van Jarrie onder onze aandacht
en was bovendien bereid als gastcurator van de tentoonstelling en auteur van deze publicatie op te treden. Voorts wil het museum Steffy
Praamstra bedanken voor al haar vertaalwerk voor tentoonstelling en
boek en alle bruikleengevers voor het tijdelijk afstaan van hun dierbare
werken, in het bijzonder de Parijse deelgemeente Saint Gratien die bereid bleek voor de tentoonstelling de serie La vie des gens ter beschikking te stellen. Tot slot gaat onze dank uit naar de begunstigers van het
project, de Provincie Fryslân, de Gemeente Heerenveen, de Julia Jan
Woutersstichting en Stichting Old Burger Weeshuis.
Han Steenbruggen
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In het jaar daarop zag ik tot mijn verrassing tijdens de KunstRai werk
van Jarrie bij de stand van Galerie Adorable Art+Design uit Den Haag.
Mijn belangstelling leidde tot herhaalde bezoeken aan de galerie en
vervolgens ook aan Martin Jarrie zelf. Daar in zijn studio in Parijs werd
hans boe r

m a ng e r a v e c le s y e u x
m et d e o ge n e t e n

mijn fascinatie voor het zo uiteenlopende werk alleen maar groter. Uiteindelijk besloot ik contact op te nemen met Museum Belvédère, dat na
het doornemen van verschillende publicaties weinig tijd nodig had om
tot een overzichtstentoonstelling te besluiten.

J eugd en s t ud i e
Martin Jarrie werd in 1953 als Jean-Pierre Moreau geboren in de vallei
Mijn eerste kennismaking met het werk van Martin Jarrie was in de

van de Sèvre in het westen van Frankrijk. Als nakomer in een boeren-

zomer van 2015 in het Museum Buffon te Montbard. In dit sympathie-

gezin met twee oudere broers en zes oudere zussen leeft hij als kind in

ke kleine Franse museum in de Côte d’Or (Bourgogne) bezocht ik de

zijn eigen wereld. Het boerenbedrijf geeft hem alle mogelijkheden zijn

tentoonstelling Lumières – l’encyclopédie revisitée. Met eigentijdse il-

fantasie te voeden. Zo kan een houten bijgebouw overdag een grot, een

lustraties gaven kunstenaars invulling aan verschillende hoofdstukken

schateiland of een piratenboot zijn. En wanneer hij ’s avonds angstig het

uit de 18e eeuwse encyclopedie van Diderot. Denis Diderot (1713-1784)

slecht verlichte gebouw betreedt, worden tuin- en klusgereedschappen

was schrijver, filosoof, kunstcriticus, maar vooral bekend als de redacteur

opeens verschrikkelijke monsters en een Solex bromfiets of een land-

— samen met Jean le Rond d’Alembert — van de Encyclopédie, waarin

bouwapparaten reusachtige insecten of duivelse machines. Daarnaast

kunsten, wetenschappen en beroepen werden beschreven en afgebeeld.

wordt zijn fantasie geprikkeld door afbeeldingen in de weinige boeken
in huis, zoals de Petit Larousse illustré uit 1934, en catalogi. Elementen

De vele illustraties bij verschillende onderwerpen, waaronder mode,

daarvan keren later in zijn schilderwerk terug.

wapens, schone kunsten, transport en wetenschap, waren van een hoge
kwaliteit, maar ik werd vooral getroffen door de bijdragen over land-

De nieuwe editie van de Larousse, die in 1965 verschijnt en waarin voor

bouw van Martin Jarrie (afb. 2). Op een geheel eigen manier werd door

het eerst afbeeldingen in kleur zijn opgenomen, brengen hem in contact

hem in prachtig geschilderde illustraties een wonderlijke en fantasierijke

met werk van kunstenaars als Delacroix, Courbet en Manet. Een andere

wereld van landbouwwerktuigen, gebouwen en mensen weergegeven.

publicatie die een onuitwisbare indruk op hem maakt is het Handboek
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← 2
De kippenfokkerij | 2013
acrylverf op papier | 32 x 24 cm

Lumières –
l’encyclopédie revisitée

voor gereedschappen voor de Franse boer, dat jaarlijks werd uitgegeven
door Manufrance (het eerste postorderbedrijf in Frankrijk) en eindeloos
veel plaatjes omvatte van gereedschappen, visgerei, jagersattributen,
fietsen en dergelijke. Nog altijd koestert Jarrie de uitgaven en bladert
hij ze door, op zoek naar ideeën voor zijn werk.
Jarrie volgt zijn opleiding aan de kunstacademie te Angers (l’école des
Beaux-Arts). De academie in Nantes was weliswaar dichterbij, maar hij
kiest ervoor dichtbij zijn negen jaar oudere broer Gérard te verblijven,
die in Angers was benoemd als leraar talen.
“Samen met mijn andere broer, heeft hij mijn ouders kunnen
overtuigen dat ik de kunstopleiding mocht doen. Voor mijn ouders, keuterboertjes uit de Vendée, was kunst een volkomen
onbekend terrein. Ze begrepen niet hoe hun zoon met tekenen
en schilderen zijn brood zou kunnen verdienen. Ik heb zelfs
nog een jaar facultatief de studie letteren gedaan om hen een
plezier te doen. Zij hoopten daardoor dat ik net als mijn broers
leraar talen of filosofie zou worden”.
De keuze om als illustrator aan de gang te gaan was niet zozeer het
gevolg van zijn studie maar kwam veeleer voort uit praktische overwegingen.
“Nadat ik gezakt was voor het eindexamen van de kunstacademie moest ik gaan nadenken hoe ik mijn geld ging verdienen.
Ik dacht toen aan illustratiewerk en ging mij verdiepen in wat
er in de reclame en publiciteit door illustratoren in Parijs op
10
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dat moment werd gemaakt. De stijl die toen in de mode was,

in de zomer van 1983 bezoekt van de Amerikaanse kunstenaar Robert

was hyperrealistisch. Daar heb ik toen voor gekozen, zelfs al

Zakanitch (1935). Hij voelt zich overrompeld door de grote kleurrijke

had het niet echt mijn voorkeur. Door het succes dat ik daar-

en decoratieve schilderijen waarop onder meer bloemen, meloenen en

mee had, heeft het mij bijna tien jaar gekost om mij aan die

druiven worden weergegeven. Hij ondergaat Zakanitch’ werk als een

stijl te ontworstelen en een meer persoonlijke benadering te

intense ervaring en zou er nadien zelf over verklaren: “J’ai mangé la

ontwikkelen.”

peinture avec les yeux” (“Ik heb de schilderkunst met mijn ogen gegeten!”). In het werk van de Amerikaan herkende Jarrie veel van zijn eigen

Je a n -Pierre Morea u
wordt Ma rtin Ja rrie

drijfveren en het werd voor hem dan ook tot op de dag van vandaag een

In 1981 vertrekt Jarrie naar Parijs om zich daar voorgoed te vestigen.

“Ik zoek niet om te verrassen maar ik hou ervan te worden ver-

Hij werkt aanvankelijk onder zijn eigen naam om uiteindelijk het pseu-

rast, dat is ook wat mij treft in het werk van deze kunstenaars.

doniem Martin Jarrie aan te nemen. De nieuwe voor- en achternaam

Wat ik maak van de ruimte om mij heen heeft niets welover-

verwijzen naar jeugdjaren in de Vendée – het zijn de namen van twee

wogens of bedachts. Ik denk dat het vooral een vertaling is van

boerderijen in de nabijheid van zijn ouderlijk huis, Saint Martin en La

de intieme gevoelens van mijn eigen ervaringen, die evengoed

Jarrie, de boerderij waar hij werd geboren. In dezelfde periode van zijn

gevoed worden door de werken van andere kunstenaars.”

belangrijke bron van inspiratie.

naamsverandering ontwikkelt Jarrie zijn zo persoonlijke, meer schilderachtige wijze van werken.

Martin Jarrie beschouwt zichzelf niet alleen als illustrator maar vooral
ook als schilder. Voor hem schuilt het onderscheid erin dat hij als illus-

Wat in alle illustraties en schilderwerken telkens opvalt, zijn Jarrie’s on-

trator werkt vanuit een tekst en daar de afbeelding bij maakt en dat hij

geremde fantasie en enorme schilderplezier. Zijn werk beweegt zich

als schilder een eigen idee als uitgangspunt neemt. In de uitwerking is

voortdurend op het snijvlak van illustratiekunst en schilderkunst en heeft

dat verschil nauwelijks waarneembaar, omdat deze in alle gevallen zo

een authentiek karakter. Toch klinken er de verworvenheden van bewon-

nadrukkelijk zijn signatuur en beeldbenadering verraden. Ook voor hem

derde meesters af en toe in door, zoals de soberheid en formele bena-

zelf is die scheidslijn niet altijd duidelijk te trekken: “Het komt voor dat

dering in de schilderijen van De Chirico en de kleuren van Giotto. Ook

ik een illustratie die voor een opdracht is gebruikt later als zelfstandig

vindt Jarrie inspiratie in het werk van veel Art Brut kunstenaars en in dat

schilderij opneem in een boek. Het omgekeerde kan ook het geval zijn.”

van kunstenaars als Bazelitz, Anselm Kiefer, Richard Deacon en Tony
Gragg. Van doorslaggevende betekenis is een tentoonstelling die Jarrie
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Toc-Toc!
Monsieur Cric-Crac!

↓ 3
De monsters in bed | 1995
acrylverf op papier | 31,5 x 46 cm

T o c -T o c ! M o ns i eur C r i c -C r a c !
Een goede afspiegeling van het omvangrijke oeuvre van Jarrie is te vinden in de vele boeken die hij, meestal in opdracht en soms op eigen
initiatief, heeft gerealiseerd. Het eerste boek waarvoor hij de illustraties maakt is Toc-Toc! Monsieur Cric-Crac! (afb. 3), een prentenboek
voor kinderen en met een tekst van jeugdboekenschrijver Alain Serres, verscheen in 1995. Het verhaal gaat over een man die in afzondering leeft en mensen en vooral kinderen minacht. Om zijn huis te
bewaken wendt hij zich tot fantomen, draken en krokodillen. Jarrie
werd voor de opdracht benaderd door Bernard Girodroux van uitgeverij Nathan, die zich heeft gespecialiseerd in jeugd- en onderwijsboeken.
“Ik had genoeg opdrachten voor tijdschriften, kranten en reclame, dus had eigenlijk niet zo nagedacht over het illustreren van kinderboeken. Maar ik heb met groot plezier aan die
opdracht gewerkt, vooral omdat ik van Bernard alle vrijheid
kreeg. Van het strakke korset waarin je als illustrator vaak gedwongen wordt, was totaal geen sprake. En door die creatieve
vrijheid is het me gelukt tot een stijl te komen waarbij alles op
zijn plaats viel .”

U ne c ui s i ne gr a nd e
c o m m e un j a r d i n
Het grote plezier waarmee hij aan dit eerste boek kon werken, ervaart
hij in 2004 opnieuw. Aanleiding zijn de schilderijtjes van fruit en groenten (afb. 4 en 5) die hij puur voor zijn plezier maakt en die voor hem
14
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Une cuisine grande
comme un jardin
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↓ 4
Rode kool gesneden | 2018
acrylverf op papier | 50 x 50 cm

↓ 5
Raap | 2013 | acrylverf op papier
50 x 50 cm | particuliere collectie

Une cuisine grande
comme un jardin
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Une cuisine grande
comme un jardin

6 →
Groot Chinees fruit | 2003
acrylverf op papier | 130 x 130 cm

herinneringen zijn aan zijn kinderjaren op de boerderij. Wanneer auteur
Alain Serres, die inmiddels ook directeur van uitgeverij Rue du Monde
is geworden, deze serie fruit- en groenteschilderijen in zijn studio ziet,
vraagt hij Jarrie illustraties te maken voor een bijzonder kookboek, Une
cuisine grande comme un jardin (een keuken zo groot als een tuin). Dit
kookboek met teksten van Serres wil aan de hand van recepten met fruit
en groenten uit verschillende werelddelen bekendheid geven aan andere culturen. Het te schilderen exotische fruit en de groente verzamelt
Jarrie bij verschillende Aziatische en Afrikaanse winkels in zijn wijk.
Exotisch fruit in meerdere formaten gebruikt hij ook voor Les grands fruits
chinois uit 2003 (afb. 6). Jarrie presenteert het fruit in deze schildering als
hemellichamen in een universum. Voor hem is het een directe verwijzing
naar een zwart-wit familiefoto uit de jaren vijftig, waarin zijn broers en zusters zijn gegroepeerd om zijn ouders als planeten rond de zon. De ouders
van Jarrie lieten de voor die tijd kostbare foto maken in de veronderstelling het definitieve gezin – ‘de galaxie Moreau’ – te hebben vastgelegd.
“Negen jaar later werd ik geboren en hebben mijn ouders een
fotootje van mij in een speelpakje onder in de fotolijst geschoven. Als kind ben ik een keer de kamer van mijn ouders binnengegaan en bleef voor de foto staan zonder goed te begrijpen wat mij intrigeerde aan dit familieportret. De herinnering
aan dat moment kwam in een droom terug toen ik bezig was
met het maken van dit schilderij. Ik bevond mij in die droom
aan de rand van mijn ouders tuin. Ik zag hoe de planeten hoog
boven me steeds groter werden en op mij afkwamen. Ik was
gefascineerd en versteend.”
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L ’ Al p h a b e t
Fabuleux

7 →
Waterproof | 2007
acrylverf op papier | 71 x 58 cm

L’ Alpha bet F a buleux
e n Rêv eu r de Ca rtes
De twee boeken L’Alphabet Fabuleux (het fabelachtig alfabet) uit 2007
en Rêveur de Cartes (dromer van landkaarten) uit 2012 maakt hij op
eigen initiatief. Niet gebonden aan de wensen van opdrachtgevers, stellen deze projecten hem in staat om vrij te experimenteren met beeld,
technieken en materialen.
Zijn passie voor woordenboeken en catalogi is de aanleiding voor
het boek l’Alphabet Fabuleux, een ABC-boek waarvoor hij illustraties
maakte bij zeldzame — poëtische of grappige — woorden. Telkens is
de eerste letter van een woord uitgangspunt voor een illustratie. Zo
werd de W van Waterproof verwerkt in een illustratie, waarin een vrouw
haar armen in een w-vorm houdt. In haar uitwaaierende, met water
gevulde rok zwemt een duiker tussen inktvissen en zeewier (afb. 7).
Voor de letter K vond Jarrie het woord Kolkhose, het Franse woord voor
Kolchoze, de collectieve boerderij ten tijde van de Sovjet Unie (afb. 8).
“Bij toeval kwam ik tot kolkhose. Ik dacht onmiddellijk aan een
schilder die ik zeer bewonder, Kasimir Malewitsch. In het bijzonder zijn schilderijen met boeren. Maar ook het oeuvre van
Marcel Duchamp met zijn vrijstaande machines en de ‘mechanische’ doeken van Picabia. Ik heb deze invloeden een beetje
vermengd in Kolkhose. Met het schilderen van kruisen op de
tractoren heb ik een verwijzing gemaakt naar iconen, wat wel
erg ver verwijderd is van de ideologie van de orthodoxe Sovjetunie”.
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← 8
Kolchoze | 2007
acrylverf op papier | 71 x 58 cm

L ’ Al p h a b e t
Fabuleux

Jarrie voert zijn illustraties en schilderijen altijd in acrylverf uit, meestal
op papier. Op doek werkt hij niet vaak, omdat hij een liggende ondergrond prefereert die niet meebeweegt tijdens het schilderen. Hij bouwt
zijn schilderingen laag over laag op en aan de randen van het papier zijn
onderliggende kleurlagen vaak nog zichtbaar. Aanvankelijk werkte Jarrie
op een witte, maar later bij voorkeur op een gekleurde ondergrond.
De eerste illustratie waarin hij van een bruin-rode ondergrond gebruik
maakt is die van een strijkijzer (afb. 9).
“Er was een moment, heel intuïtief, dat ik een keer niet voor
een witte ondergrond ging. Voor een van mijn eerste schilderingen beschilderde ik het papier met de aardkleur Sienna.
Waarom ik hier voor koos, weet ik niet. Maar het resultaat
beviel mij. Het was een ontdekking. Vanaf dat moment werk ik
altijd op een gekleurde ondergrond.”
Behalve van papier maakt Jarrie ook wel gebruik van dunne houtplaatjes, afkomstig van fruitkistjes. Deze snijdt hij op maat en lijmt en niet hij
vervolgens aan elkaar tot een stevig paneeltje. De schilderingen voor de
illustraties in het boek Rêveur de Cartes (dromer van kaarten) uit 2012
zijn op dergelijke dragers aangebracht (afb. 10). Dit boek verbeeldt de
wonderlijke, niet-bestaande werelden van een kaartendromer, aan de
hand van plattegronden, landschappen, hun bewoners en hun dieren.
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↓ 9
Strijkijzer | 1991
acrylverf op papier | 95 x 72 cm

Rêveur
de Cartes
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10 →
Grondgebied Horticoles | 2012
acrylverf op papier | 69 x 54 cm
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Hyacinthe
et Rose

11 →
Paarse tulp | 2010 | acrylverf op papier
48 x 38 cm | collectie Gérard François

Hy a cin the et Ros e
Net als voor Une cuisine grande comme un jardin wordt voor het boek
Hyacinthe et Rose uit 2010 gebruik gemaakt van reeds bestaande schilderingen. Een belangrijke inspiratiebron voor zijn serie van 48 bloemen
vormen Nederlandse catalogi voor bloemenhandelaren uit de jaren zeventig. Zoals in de meeste gevallen gaat het Jarrie in zijn ‘bloemportretten’ (afb. 11 en 12) niet zozeer om de directe afbeelding, maar om wat
zij met hun kleurenpracht en fragiliteit kunnen oproepen aan herinneringen, levensgevoel en zinnelijkheid.
“Je ziet het niet, maar je kunt het wel voelen; de zon die elke
bloem met zachtheid omsluiert.”
Samen met zijn levensgezellin en uitgever Valérie Cussaguet gaat hij op
zoek naar een geschikte auteur bij de 48 schilderingen.
“Uiteindelijk werden we door iemand attent gemaakt op François Morel. Hij is naar mijn studio gekomen en het klikte meteen. We hebben hem toen gevraagd een tekst te schrijven
over herinneringen waarin bloemen een rol spelen. Het is naar
mijn mening een heel goed huwelijk geworden tussen tekst en
beeld. Het doorlopende verhaal van François is ontroerend en
soms grappig.”
Het verhaal van Morel gaat over Hyacinth en Rose, die al 45 jaar getrouwd zijn, maar elkaar niet meer begrijpen. In alles lijken zij tegenpolen. Hyacinth is communist en anti-paaps, Rose een vrome katholiek.
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← 12
Zwarte tulp | 2010 | acrylverf op papier
48 x 38 cm | collectie Gérard François

Hyacinthe
et Rose

13 → →
Bernard | 2013
acrylverf op papier | 31 x 44 cm

La vie
des Gens

Toch delen ze samen eenzelfde passie voor bloemen. En wanneer zij
vertellen over hun tuin, schuilt daarin hun levensverhaal, vol kleine geluksmomenten en onderlinge ruzies.

L a v i e d es G ens
In 2012 krijgt Martin Jarrie van de Parijse deelgemeente Saint-Gratien
zijn eerste grote kunstopdracht — een vrije opdracht die Jarrie invult
door vijftien inwoners te portretteren in combinatie met een object
waaraan een persoonlijk verhaal is verbonden (afb. 13). Hij schildert de
portretten en de objecten naar aanleiding van foto’s. Omdat de eerdere
samenwerking met François Morel hem zo goed is bevallen, vraagt hij
hem om de persoonlijke verhalen van de vijftien geportretteerden op te
tekenen. De schilderingen met hun korte, charmante verhalen zijn gebundeld in het boek La vie des Gens (het leven van de mensen).

Berna rd
Vooruitgang is een mooie gedachte. Het is een gedachte
waarin ik lang heb geloofd en ik doe mijn best er nog steeds
in te geloven. Toen ik jong was, leek er geen enkele twijfel te
bestaan over de vooruitgang. De gehele mensheid ging vooruit. Dat was zo sinds de uitvinding van het wiel in Mesopotamië. Het was duidelijk dat de vooruitgang de wereld beter
zou maken, het leven comfortabeler en vooral de mensheid
gelukkiger, of ze nou arbeiders waren of boeren, middenstanders of ambtenaren, bedrijfsleiders of dichters. Iedereen was
daarvan overtuigd.
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portraits
presse

14 →
James Ellroy | 2015
acrylverf op papier | 18 x 15 cm

Mijn vader was zeeman. Hij leefde bescheiden maar hij had
toch een eigen motorboot, waarmee hij elke ochtend uitvoer
om te gaan vissen. Zijn 4L wachtte op hem in de haven. Zijn
oude vader, mijn grootvader François, die ook zeeman was —
alsof je iets anders kon worden als je in Quimperlé geboren
was! — had nooit een eigen boot gehad, noch een auto. Hij
bekeek het succes van zijn zoon met de grootst mogelijke bewondering!
Wanneer ik terugkom in Bretagne, ga ik altijd wandelen op
het grenswachterspaadje. Ik wandel terwijl ik naar de zee
kijk, denkend aan mijn vader en mijn grootvader, die mannen
die hard gewerkt hebben en die de hoop van een beter leven
in zich droegen. Ik denk ook aan mijn zoon, omgeven door de
meest geavanceerde technologie en heen en weer geslingerd
tussen de ene en andere cursus, die zijn dagen doorbrengt
met CV’s te sturen die niemand leest en die geen enkele hoop
meer heeft.
Het wiel is een wonder van technologie.
Het is ook een kwelling.

De reeks laat zien, hoezeer Jarrie zich rekenschap geeft van kunsthistorische tradities. Zo grijpen zijn dicht op het beeldvlak geplaatste portretten (naast La vie des Gens ook in een serie schrijversportretten, afb. 14)
onder andere terug op het werk van Renaissancistische schilders Piero
della Francesca en Piero del Pollaiolo.
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← 15
Herakles | 2018
acrylverf op papier | 36 x 27,5 cm

Héros

H ér o s
Het meest recente boek waaraan Jarrie meewerkte, is Héros en verscheen in 2018 bij Les Fourmis Rouges, die nieuwe uitgeverij van zijn
levensgezellin Valérie Cussaguet. Martine Laffon schreef de tekst — verhalen voor de jeugd over de Griekse goden Perseus, Oidipous, Theseus,
Jason, Herakles en Odysseus. (afb. 15), waarbij Jarrie vervolgens de
illustraties verzorgde.
Jarrie’s belangstelling voor Griekse mythen bleek al eerder in zijn illustraties bij de mythen van het paard van Troje en Medusa (afb. 16 en 17).
In deze schilderingen kon hij zijn verbeelding de vrije loop laten, waardoor zijn interpretaties wat afweken van de oorspronkelijke vertellingen.
Voor het boek Herós werd hem juist opgedragen de teksten meer nauwgezet te volgen. Daardoor werden de uiteindelijke illustraties soberder
en minder schilderachtig dan zijn voorgaande werk.
“Het was een mooie uitdaging. Ik ben begonnen met de illustraties voor Theseus, maar al gauw bleek dat er toch te weinig
gebeurde. Het bleek nog niet zo eenvoudig een goede balans
te vinden. Maar het is me tenslotte wel gelukt sobere illustraties te maken waarin toch voldoende, vertellende details zijn
opgenomen.”
Tijdens het creatieve proces bepaalt Jarrie doorgaans gaandeweg zijn
keuze voor een meer schetsmatige of realistische wijze van schilderen en voor een anekdotische benadering of een directe weergave van
onderwerpen. Zo verklaart hij over zijn serie bloemen en portretten
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↓ 16
In het Paard van Troje | 2007
acrylverf op papier | 32 x 45 cm
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17 →
Medusa | 2003
acrylverf op papier | 138 x 100 cm
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18 →
De man van groenten | 2016
acrylverf op papier | 165 x 120 cm

bijvoorbeeld: “Ik begon een roos te schilderen in vlotte penseelstreken,
maar het resultaat gaf niet de smaak en de kwetsbare schoonheid van
de bloem weer. Toen ik besloot tot een meer realistische oplossing,
ontstond een gevoelig portret van een bloem, waarin ik betekenis kon
leggen. Bij de opdracht voor La vie des Gens dacht ik aanvankelijk aan
een meer karikaturale opzet. Zoals in veel van mijn illustraties wilde ik
karakteristieke kenmerken – een lange neus of grote oren – uitvergroten. Dat idee heb ik losgelaten, omdat ik vond dat het geen recht deed
aan de personen die ik had ontmoet, de schoonheid van hun gezichten.”
Al die afwegingen, het voorbereidende schetsen en het uiteindelijke
schilderen vinden plaats in zijn studio op de twaalfde verdieping van de
Rue de l’Amiral Roussin, niet ver van de Eiffeltoren. Jarrie werkt er uiterst gedisciplineerd en op vaste uren. Hij nam dit atelier in 2016 in gebruik. Daarvoor betrok hij een ruimer atelier in het 10e arrondissement
vlakbij het Canal Saint Martin, maar door de stijgende huurprijs werd
een verhuizing naar een kleinere studio onvermijdelijk. Het inleveren
van werkruimte heeft geen invloed gehad op zijn stijl, maar had wel tot
gevolg dat hij afzag van grotere formaten (afb. 18).
“Tijdens het schilderen leg ik die grotere formaten graag op
de grond; dat is in mijn nieuwe atelier niet meer mogelijk. Ik
maak dan ook geen schilderingen meer die groter zijn dan
een vierkante meter. Misschien komt dat wel weer, als ik er
echt behoefte toe voel. Op het moment ben ik zeer tevreden
met mijn nieuwe ruimte, waarin ik me goed kan concentreren
op mijn werk. Vooral ook nu ik me niet meer ongerust hoef te
maken of ik de huur wel kan betalen.”
38
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Martin Jarrie exposeert met grote regelmaat in Frankrijk en daarbuiten.
In 2012 werd voor het eerste een overzichtstentoonstelling van zijn werk

r ecen t w er k

georganiseerd in het Museu da Eletricidade te Lissabon. Die omvangrijke expositie, die werd samengesteld in het kader van Biennale Illustrarte, gaf weliswaar een helder inzicht in de ontwikkeling van zijn stijl
en kunstenaarschap, maar positioneerde hem toch vooral als geniaal
illustrator en minder als beeldend kunstenaar. De overzichtstentoonstelling in Museum Belvédère — huis van de schilderkunst — wil vooral
laten zien hoezeer Jarrie put uit uiteenlopende beeldtradities en hoe hij
binnen zijn oeuvre op een even oorspronkelijke als natuurlijke wijze het
illustratieve met het schilderkunstige met elkaar verbindt. Zeven jaar
na zijn grote expositie in Lissabon, geeft de tentoonstelling in Museum
Belvédère ook inzicht in de vervolgstappen. Maar uiteraard geeft ook
deze tentoonstelling een tussenbalans, laat ze zien hoe het allemaal
begon, hoe het zich door de jaren heen ontwikkelde en maakt het vooral
ook nieuwsgierig naar wat nog komen gaat.
Wat er in de nabije toekomst in ieder geval zal verschijnen, is een prentenboek voor kinderen en volwassenen rond een thema dat hem na aan
het ligt: dieren, fruit, groenten en bloemen.
“Verder heb ik het plan om ooit nog eens een geïllustreerde
uitgave te maken over mijn jeugd. Alles wat ik daar zag en
beleefde is toch de bron geworden van mijn kunstenaarschap.
En als ik er ergens ruimte voor vind, zou ik heel graag weer
eens sculpturen maken van eenvoudige materialen zoals hout
en karton.”
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← 19
Stilleven Ikea | 2019
acrylverf op papier | 30,5 x 22 cm
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20 ↓
Zonder titel | 2019
acrylverf op papier | 30,5 x 22 cm

21 | 22 → →
Alfabet en Zonder titel | 2019
acrylverf op papier | 30,5 x 22 cm
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↓ 23
Anatomie 2 | 2019
acrylverf op papier | 30,5 x 22 cm
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24 →
Fossielen | 2019
acrylverf op papier | 30,5 x 22 cm
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← 25
Stilleven | 2019
acrylverf op papier | 30,5 x 22 cm
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26 ↓
Nest | 2019
acrylverf op papier | 30,5 x 22 cm
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← 27
Gewenst onweer | 2019
acrylverf op papier | 30,5 x 22 cm
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28 ↓
De kooi 2 | 2019
acrylverf op papier | 30,5 x 22 cm

29 | 30 → →
Huis 2 en Huis 3 | 2019
acrylverf op papier | 30,5 x 22 cm
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← 31
Jonge vrouw en holle naald | 2019
acrylverf op papier | 30,5 x 22 cm
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32 ↓
Sainte-Marie 1969 | 2019
acrylverf op papier | 30,5 x 22 cm

33 ↓
Wolk | 2019
acrylverf op papier | 30,5 x 22 cm
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↓ 34
Vrouw-struik | 2019
acrylverf op papier | 30,5 x 22 cm
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↓ 35
Man-steen | 2019
acrylverf op papier | 30,5 x 22 cm

36 →
Celibataire | 2019
acrylverf op papier | 30,5 x 22 cm
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↓ 37
Flipperhoofd | 2109
acrylverf op papier | 30,5 x 22 cm
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38 →
Testa | 2019
acrylverf op papier | 30,5 x 22 cm
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← 39
Vijg | 1997
acrylverf op papier | 21 x 14,5 cm

Onderscheidingen
Martin Jarrie ontving vele prijzen voor zijn boekillustraties. Tot de
meest prestigieuze behoren de grote prijs van de Internationale Biënnale van de Illustratie te Bratislava in 1997 voor Le colosse machinal
en voor Toc, toc! Monsieur Cric-Crac!; de prijs voor het beste jongerenalbum, Au bout du compte, tijdens de Salon de Montreuil in 2002; de
onderscheiding voor L’alphabet fabuleux als een van de mooiste Franse
boeken in 2007; de Saint Fiacre prijs voor Hyacinthe et Rose tijdens de
beurs voor het kinderboek te Bologna in 2010 en voor Rêveur de cartes
tijdens dezelfde beurs in 2013.
Opdrachten
Sinds 1996 voert Jarrie opdrachten uit voor toonaangevende tijdschriften uit Frankrijk en Amerika, waaronder Le Monde, Le Nouvel Observateur, Libération, de New Yorker en de New York Times Book Review.
Collecties
Werk van Jarrie is opgenomen in de collectie van Musée de la Chasse
te Parijs en Musée Moulins te Moulins.
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10 jaar
v i ll a a u g u s t u s

40 →
De gereedschappen van de boomgaard | 2018
acrylverf op papier | 32 x 23,5 cm

Eerste presentaties in Nederland
Het werk van Martin Jarrie was in Nederland voor het eerst in 2015 te
zien bij Villa Augustus in Dordrecht. Dorine de Vos, illustrator en medeeigenaar van Villa Augustus, een bewonderaar van zijn boeken en illustraties, heeft bij een van haar bezoeken aan Parijs Martin Jarrie leren
kennen. Vanaf dat moment is er een vriendschap ontstaan die heeft geleid tot twee presentaties in de pop-up galerie Herfst, in hotelkamer 24
van Villa Augustus. Naast de presentaties in de hotelkamer heeft Jarrie
illustraties gemaakt voor de uitgave ‘10 jaar Villa Augustus’. (afb. 40).
Ook was hij daar al in 2011 Queen of the Secret Garden; een artist-inresidence project waar schrijvers en kunstenaars werden uitgenodigd
om in een klein huisje op het terrein van Villa Augustus — een tuinkamer in een ommuurde tuin als een geheime plek — te komen logeren
in ruil voor een tekening, een foto, een verhaal of een gedicht.
Het was ook in Villa Augustus waar Dora Urai, galeriehoudster van de
Haagse galerie Adorable Art+Design, voor de eerste keer kennis maakte met werk van Jarrie. Vanaf 2015 wordt Martin Jarrie in Nederland
vertegenwoordigd door deze galerie en is zijn werk met regelmaat te
zien tijdens de verschillende kunstbeurzen en in de galerie.
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Colofon
Het boek Martin Jarrie – manger avec les yeux verscheen bij
de gelijknamige tentoonstelling in Museum Belvédère,
Heerenveen-Oranjewoud (21 december 2019 – 5 april 2020).
Tekst en samenstelling Hans Boer
Redactie Han Steenbruggen
Vertalingen Steffy Praamstra
Fotografie René Brassart (foto pag. 4, Hans boer)
Vormgeving Gert Jan Slagter
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De tentoonstelling en het boek werden mogelijk gemaakt dankzij
de Provincie Fryslân, de Gemeente Heerenveen,
de Julia Jan Woutersstichting en Stichting Old Burger Weeshuis.
Met dank aan Galerie Adoráble ART+DESIGN te Den Haag,
Villa Augustus te Dordrecht, de deelgemeente Saint Gratien
en alle particuliere bruikleengevers.
Tenzij anders genoemd zijn alle werken in het bezit van de
kunstenaar
Afb. omslag voorzijde: Nature morte (detail afb. 25).
Afb. omslag achterzijde: Klaproos, 2010, acrylverf op papier,
48 x 38 cm, collectie Gérard François.
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