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de wand, en houdt het in het licht, in 
steeds een andere hoek. “Met zijlicht kijkt 
hij bedenkelijk. Maar als het licht veran-
dert, kijkt hij net even anders. Soms krijgt 
hij ineens een twinkel in de ogen. Dat krijg 
je gewoon niet met verf.”

Die twinkel wordt veroorzaakt door de 
stukjes parelmoer die ze gebruikt. “Jaren 
geleden zag ik dat speciale parelmoerverf 
te koop is, juist voor die schittering. Ik 
denk dan: pak meteen parelmoer. Het zit 
in elk soort schelp.”

Wieringa gaat weer terug aan de wand, 
en kijkt van daaruit toe.

“De ogen zijn het belangrijkst. Als je de 
ogen te pakken hebt, heb je de ziel. En dat 
is ook de boodschap van mijn werk: de aar-
de kijkt terug. Dat idee vind ik mooi. Dat je 
de aarde smoel geeft.”

Dubois stopt wel meer symboliek in 

haar portretten. Zoals bij De Vries: stukken 
zeeden en stukken boomschors die precies 
in elkaar passen, zoals de puzzelstukken 
die De Vries altijd aan het leggen was. De 
verstrengelde tak blauwe regen heeft veel 
weg van de vorm van DNA.  Een verweerde 
schelp lijkt op een vingerafdruk.

En zo zitten in al haar portretten verwij-
zingen. De gele schelp Corculum cardissa 
en de blauwe mosselschelp – de Oekraïen-
se vlag – bij Zelensky, de pennenveer bij 
Wieringa, een sint-jakobsschelp – de 
schelp zit in het logo van Shell – bij Sam-
kalden. Sowieso komt het zand bij elk por-
tret uit een streek die belangrijk was voor 
de geportretteerde, bijvoorbeeld bij De 
Vries onder meer uit de buurt van Putten 

(de Puttense moordzaak) en de Antillen 
(Natalee Holloway).

“Het stikt van de symboliek, daar komt 
het op neer.”

Ze nodigt uit om de schilderijen vooral 
aan te raken. “Contact met de natuur en de 
wereld om ons heen, is het thema dat altijd 
in mijn werk terugkomt.”

Toch is dat nogal een stap – een schil-
derij aanraken.

“Ik snap de huivering, zo zijn we niet 
opgevoed. Maar door de lijm is alles kei-
hard. Je moet eerder oppassen dat je je 
vinger niet openhaalt. Die afgebroken 
schelpjes zijn scherp.”

Land in je zak
Akuna is alweer een tijdje tot rust geko-
men en ligt opgerold te slapen bij een lade-
kast. Daar komt wel weer meteen een ein-
de aan, als Dubois een lade opentrekt om 
een ander project te laten zien, een kort 
uitstapje van de portretten. De Earthpho-
ne.

In de lades liggen kunstwerkjes die lij-
ken op smartphones en iPads, op ware 
grootte, keurig in een hoesje, en uiteraard 
ook gemaakt van aardemateriaal. Ook nu 
weer symboliek.

“De wereld is plat geworden. Zo plat als 
ons schermpje. Ik dacht: hoe kan ik ervoor 
zorgen dat mensen weer gewoon naar 
kunst gaan kijken, naar de natuur. Met de 
Earthphone sta je weer voortdurend in 
contact met de aarde. In plaats van een 
digitale foto van je vakantie, heb je een 
stukje van het land zelf. Op je bureau of 
gewoon in je broekzak.”

Zo’n Earthphone pak je inderdaad een 
stuk makkelijker op en raak je aan, alle-
maal zonder huivering.

“Ze hebben ook allemaal een home-
knop. En als je erop drukt, hierzo – dan 
gebeurt er helemaal niets. Mooi, hè.”

Bestaat er eigenlijk al een naam voor 
haar manier van werken?

“Ik had laatst een expositie in de kerk 
van Broek in Waterland en daar noemde 
iemand het: off  the road-kunst. Dat vond ik 
een hele mooie.”

Goodall en Gorman, met onder meer zand uit verschillende Afrikaanse Goodall en Gorman, met onder meer zand uit verschillende Afrikaanse 
landen en Californische reuzensequoia.   

Aanraken mag: ‘Alles 
is keihard, je moet 
eerder oppassen dat 
je je vinger niet 
openhaalt.’ 
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