elkaar. Precies de kleuren die ze zocht.
“Toen dacht ik, ik zit hier een beetje
die kleuren na te maken, met pastel. Ik
was een soort fototoestel. Overal waar ik
kwam, probeerde ik in alles wat los en vast
zit maar de kleur te vinden. Waarom pak ik
niet gewoon die kleur, en plak het op het
schilderij? Dan heb ik precies wat ik zoek.”
Daar, tegen de rotsen aan een strand in
Californië, ging ze voor het eerst in de
weer met potjes, en nog meer potjes, en
plakte ze zand op een schilderij van dat
strand zelf.
De eerste jaren hield ze het bij landschappen, logisch, in combinatie met verf,
maar haar werk werd steeds verfijnder en
niet lang daarna werd ze een purist: geen
enkele verf meer.
Het liefst wilde ze toen ook al een portret proberen, maar dat kwam er maar niet
van – te druk met opdrachten. Dat veranderde in 2019, het Rembrandtjaar. Haar
versie van een zelfportretje van een jonge
Rembrandt – een schelp paste perfect als
zijn kraag – werd opgenomen in de expositie RMBRNDT.NU
RMBRNDT.NU. Die werd meteen verkocht, en Dubois herschiep Titus aan zijn
lezenaar en Het Joodse bruidje, onder de
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noemer Rembrandt Rises from Dutch Soil.
Daarna volgden hedendaagse helden,
zoals Tommy Wieringa en zijn vrouw
Channa Samkalden, de advocaat die een
zaak tegen Shell wist te winnen, aangespannen door vier Nigeriaanse boeren.
Wieringa en Samkalden – beiden zijn
dorpsgenoten in Broek in Waterland, waar
Dubois sinds tien jaar met haar dochter
woont – poseerden voor haar. Voor de
portretten van Zelensky, Gorman en anderen liet ze zich inspireren door foto’s en
filmpjes.
“Ik ben mijn hele leven bezig met schetsen en modeltekeningen. Het ging zo makkelijk, dat het een beetje saai werd. Deze
manier van schilderen was echt een nieuwe uitdaging. Na die allereerste Rembrandt en Titus was ik meteen verkocht.
En de portretten ook.”

Puzzelstukken

Dubois staat voor haar portret van De
Vries. “Hij begint me al aan te kijken. Dat
gevoel krijg je, als je naar het schilderij
kijkt, net als bij Rembrandt. Het is er nog
niet helemaal, het begint.”
Ze haalt het portret van Wieringa van

Zandkunstenaar
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‘De ogen zijn
het belangrijkst: de
aarde kijkt
terug’

