Uriël Schuurs
Voor het Voetlicht:
Lucy Besson, een stofje in de zee van tijd
Op een zwoele juli-avond bevind ik me in de voormalige Nijmeegse zeepfabriek van
Dobbelman. Ik ben er op bezoek in het ruime atelier van Lucy Besson, beeldend kunstenaar
die bekend is vanwege haar portretten en videoprojecten. ‘Ik heb het voor je opgeruimd’,
vertelt Lucy terwijl ze water inschenkt. ‘Er stond de afgelopen week een groot projectiescherm dwars door het atelier: we geven deze maand ’s avonds een kunstmanifestatie en ik
projecteerde een van mijn videofilms op dat scherm zodat ze die vanaf buiten konden zien.
Maar deze week gaat de aandacht toch alleen naar de Zomerfeesten, dus het kon wel weg’. En
in één adem, terwijl ze naar een achttal schilderijen wijst: ‘Kijk, dat zijn mijn handen, deze
schilderijen hingen onlangs nog op een expositie bij De Natris in Nijmegen’.
Voordat we meteen naar het hier en nu gaan: je naam is Russisch en ik weet dat je bent
opgegroeid in Siberië. Kun je daar wat over vertellen?
Ik ben opgegroeid in Novokoeznetsk, een grote stad in Siberië. Die naam kun je vertalen als
de Smedenstad. Vroeger heette het Koeznetsk, tijdens het Stalin-tijdperk was het Stalinsk en
daarna is het hernoemd als Novokoetsnetsk, dat betekent ‘de nieuwe smederij van de SovjetUnie’. Trouwens, aan mijn achternaam is ook een verhaal verbonden: mijn voorouders
heetten oorspronkelijk Besson. Onder het regime van tsarina Caterina (1762-1796) moesten
de achternamen allemaal veranderd en toen is aan mijn familienaam dus –nov(a) toegevoegd.
Maar mijn familie behoorde tot de eerste bewoners van Koeznetsk; dat was eeuwenlang een
dorpje waar de kozakken woonden en later is het uitgegroeid tot een grote industriële stad.
Mijn stam, de Bessons, behoorde dus tot de eerste bewoners daar. Maar ik ben officieel een
Bessonova. Omdat veel Nederlanders mijn naam wat moeilijk vinden, heb ik die weer wat
korter gemaakt. Mijn artiestennaam is Lucy Besson. Dat is niet alleen voor het gemak, want
eeuwen geleden was de familienaam ook zo: Besson. Lachend voegt ze toe: Je ziet, ik ben
helemaal origineel: jullie krijgen mijn originele naam en het is ook nog gemakkelijk voor wie
geen Russisch spreekt.
Maar hoe ontwikkelt een meisje uit Siberië zich tot een veelzijdig kunstenaar in Nederland?
Ooit was ik van plan om lerares te worden, net als mijn moeder, maar op school werd me
aangeraden om naar de kunstacademie te gaan. Vanaf mijn 17e heb ik gedurende vier jaar een
klassieke kunstopleiding gevolgd in Kemerovo. Daar leerde je over kunstgeschiedenis en
klassieke schildertechnieken. Aansluitend daarop mocht ik naar de befaamde Stroganof
Hogeschool voor Industriële Vormgeving in Moskou. Dat was een hele eer, een meisje uit
Siberië zomaar naar die prestigieuze opleiding in het grote Moskou. Maar één op de negen
abituriënten werd er toegelaten en ze hadden mij dus uitgekozen, meteen al de eerste keer. Ik
voelde me echt een uitverkorene. Sommigen kwamen er voor de vijfde of zesde keer en
werden dan weer niet toegelaten. Heel erg om te zien hoe dan hun droom verdwijnt. Naast
klassieke teken- en schilderkunst deed ik daar de richting Textiele Werkvormen, een heel
technische opleiding eigenlijk, met chemie en druktechnieken en weefmachines. Voor mijn
afstuderen heb ik daar nog een podiumgordijn van 90 vierkante meter handbeschilderd in
opdracht van de Militaire Luchtvaartacademie van Gagarin 1 in Moskou.
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Joeri Gagarin was de eerste mens die een reis door de ruimte maakte: op 12 april 1961 maakte hij drie
omwentelingen om de aarde. De impact van zijn twee uur durende uitstapje om de aarde was groot; met name de
Verenigde Staten voelden zich op ruimtevaartgebied verslagen door de Sovjet-Unie. Gagarin begon aan een
triomftocht door eigen land en daarna naar Groot-Brittannië, India, Cuba, Mexico en ook de Verenigde Staten. In
Rusland werd Gagarin vereerd als een soort halfgod.

Daarna ging ik terug naar mijn geboorteplaats, ik was er een bekend kunstenaar en kreeg
goede opdrachten. Siberië is heel mooi, het is het land van de sjamanen, van fallische en
eivormige menhirs in het landschap, van met graffiti bezaaide rotsen en heilige bergen. Maar
de kou heeft me er weggejaagd. Ik heb er nog eens letterlijk bevroren voeten gehad…
In 1990 kregen we een uitnodiging om in Engeland te gaan exposeren. We waren in
Nederland in afwachting van een visum voor Engeland. We wachtten en wachtten, maar er
kwam geen visum; intussen werd hier onze zoon geboren en het beviel ons hier zo goed dat
we hier zijn gebleven. Ik heb hier alles wat ik nodig heb: twee dierbare mannen - dat wil
zeggen, mijn echtgenoot en mijn zoon. Een huis met een tuin - vooral de tuin kan ik niet
missen - en dit prachtige atelier. Zo kan ik me ontplooien.
En dat ontplooien lukt goed als we kijken naar de veelheid aan technieken die je inzet:
tekenen, portretteren, schilderen, fotografie, video…
- Spontaan vult Lucy aan: … en in mijn studietijd zong ik ook nog bij een muziekband, nu
doe ik dat alleen nog bij gelegenheid. Een paar maanden geleden werd mij wel gevraagd om
een gedicht te declameren 2.
Ik ken je niet als zangeres, wel als kunstschilder. Wat schilder je zoal?
Ik schilder veel portretten in opdracht. Die zijn altijd heel realistisch. Daar heb ik ook voor op
de academie gezeten, om de traditionele teken- en schildertechnieken goed te kennen en te
beheersen. Ik denk dat iedere kunstenaar moet beginnen met de basis, dus met kennis van de
anatomie en van de traditionele teken- en schildertechnieken. Nu gebeurt het vaak andersom:
ze kunnen zich kunstenaar noemen terwijl ze geen echte basis hebben. En peinzend voegt
Lucy toe: Het gaat dan om actuele kunst, maar wat is dat eigenlijk, actuele kunst? Het kan dan
wel actueel zijn, maar het moet ook goed zijn...
Kijk, toen ik begon met schilderen had ik grote moeite om iets realistisch uit te
beelden, maar ik werk nu ruim twintig jaar in mijn vak en ik schaam me niet om te zeggen dat
ik de techniek nu volledig beheers. Het moeilijkste vond ik nog de handen, dat is veel
moeilijker dan een gezicht. De vorm, het lijnenspel, de vele verschillende belichtingen, de
anatomie en de beweging die erin zit maken het heel moeilijk. Als ik iets niet goed genoeg
kan naar mijn eigen idee - en ik ben wel streng voor mezelf - doe ik er extra mijn best voor.
Dat geldt vooral voor mijn portretten in opdracht.
In de serie schilderijen “Handen” die ik in 2009 in Nijmegen heb geëxposeerd,
probeer ik niet alleen handen te laten zien, de handen moeten de hele persoonlijkheid
uitdrukken. Lucy loopt spontaan naar de schilderijen aan de muur. Hier zie je bijvoorbeeld
een paar grove handen, echte werkhanden. En daar zie je aarzelende handen, tastend en
zoekend. De schilderijen zijn allemaal geïnspireerd op mijn eigen handen, maar door het
gebruikte perspectief lijkt het alsof het de handen zijn van de toeschouwer. Op die manier
worden het de handen van iedereen. Bij elk handenportret heb ik een bespiegelende tekst
geschreven. Zo is elk schilderij eigenlijk te zien als een blad van een scheurkalender, elke dag
een ander paar handen en een tekst die tot nadenken aanzet.
Maar dit is alleen schilderkunst. Vroeger werden er heel andere technieken gebruikt –
Lucy wijst een paar fraaie, realistische tekeningen van naaktmodellen aan waarvan ik de
techniek niet direct kan thuisbrengen. Die heb ik gemaakt met vloeibaar roet. Het komt erop
neer dat je eerst met water op papier werkt en daar vervolgens heel voorzichtig vloeibaar roet
op aanbrengt. Dat is een eeuwenoude techniek die om een perfecte beheersing vraagt, niets
kun je daarbij aan het toeval overlaten. Maar ik doe het niet meer, het roet is op. Ik gebruikte
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Op de cd Sold Out (2009) van Bo van de Graaf leest Lucy Besson in het Russisch het gedicht Bolita voor van
Anna Akhmatova (1889 – 1966) , met op de achtergrond een orkestratie die doet denken aan de klassiek getinte
composities van Frank Zappa.

roet zoals dat nog door Rembrandt is gebruikt, dat had ik gekregen van de graficus Karel
Wetselaar die achtste generatie is van Rembrandt. Nu ik geen roet meer heb, maak ik andere
dingen.
Andere dingen? Je bedoelt films maken, zoals over Mariken van Nimwegen 3?
Ja, Mariken is één van mijn films. Vandaag was ik nog even bezig met het aanbieden van een
van mijn andere video’s, die gaat naar een filmfestival in San Francisco. Eigenlijk moeten de
organisatoren je naam daar al kennen voordat je enige kans maakt in de prijzen te vallen, maar
je weet nooit wat het wordt. Hier in Nijmegen heb ik mijn film Mariken ingediend bij het
festival Go Shoot maar die is op mysterieuze wijze verdwenen: niemand weet waar de film is
gebleven, terwijl ik die bij wijze van spreken persoonlijk aan de filmcommissie heb
aangeleverd. Jammer, want iedereen zegt toch dat het een mooie film was. Het is een
interessante combinatie van vier kunstenaarsportretten en hun hedendaagse interpretatie van
dat middeleeuwse verhaal.
De film die nu naar San Francisco gaat, heet Your Personal Myth 4. Ik noem deze
productie wel nieuw, maar ze bevat ook nog opnamen van 10 jaar geleden. Ik probeer erin uit
te drukken hoe je als kunstenaar omgaat met jouw eigen plek in de tijd en ruimte. Ik geloof in
connecties tussen mensen, in connecties tussen heden, verleden en toekomst.
Hoe ben je ertoe gekomen om video te gaan maken?
Film maken vind ik het meest geschikt om mezelf te kunnen uitdrukken: film omvat eigenlijk
alle genres die voor mij interessant zijn als visueel kunstenaar en als iemand die voortdurend
schrijft. Ik kan mijn eigen scenario’s schrijven. Ik maak film op mijn eigen manier, niet zoals
de grote producers dat doen, ik blijf bij mezelf. Voor mij is beeld heel belangrijk. Natuurlijk
heb ik als ik begin al wel een rode draad in gedachten, maar de beelden bepalen het proces.
Dat is anders dan bij scenaristen, die schrijven eerst het verhaal en dan gaan ze dat als het
ware naspelen, uitbeelden. Ik schrijf flarden tekst op, bijvoorbeeld over een reis of mijn eigen
gedachten. Die zie je ook altijd terug in mijn films, of ik vertel ze in voice-over. Het gaat over
hoe je zelf in de wereld staat en over hoe onbeduidend je zelf eigenlijk bent: een stofje in de
oceaan van tijd. Maar het gaat ook over de werkelijkheid achter de werkelijkheid, over hoe
mensen in tijd en ruimte met elkaar verbonden zijn. En gnuivend zegt Lucy: Ik geef je straks
op DVD wel een film mee met de antwoorden op alle vragen die je hier op papier hebt staan.
Je zei in het begin van dit interview dat je ook van poëzie houdt. En welk gedicht wil je aan
onze lezers meegeven?
Dat is heel moeilijk, want je komt telkens in een andere periode in je leven en dan vind je
weer andere dingen waarvan je onder de indruk bent. Wat me een paar jaar geleden boeide,
vind ik nu minder interessant. Ik lees meestal boeken in het Russisch, Met Tarkovsky en over
Tarkovsky van Olga Soerkova, bijvoorbeeld. Soms lees ik twee boeken tegelijk, zoals nu:
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De film Mariken (2008) van Lucy Besson is een impressie van vier kunstenaars die in opdracht van Gemeente
Nijmegen een kunstwerk hebben gemaakt naar aanleiding van het verhaal Mariken van Nimwegen. In deze film
geeft Lucy Besson antwoord op de vraag hoe het middeleeuwse verhaal over Mariken nog steeds zo actueel en
inspirerend kan zijn voor artiesten uit de 21e eeuw. De film, die tevens vier indringende kunstenaarsportretten
bevat, ging in februari 2009 in Museum Het Valkhof in première ter gelegenheid van de opening van de
gelijknamige tentoonstelling in De Lindenberg. WAM de Moor hield bij die gelegenheid een interessante
inleiding over het middeleeuwse verhaal Mariken van Nimwegen en de verspreiding ervan over Europa.
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Met de eerste editie van de film Eigen mythe scheppen won Lucy Besson de 2de prijs op het XI International
Festival for TV Programs and Films in Rusland in 2007 en werd ze genomineerd op het Women`s International
Film Festival in Miami (USA) in 2008. De film begint met een shot van Lucy die een tekst op de tekstverwerker
maakt; in voice-over meldt ze: “Vanaf de geboorte tot aan onze dood doen we niets anders dan onze eigen mythe
scheppen. Het hele leven op aarde is gebaseerd en gebouwd op overleveringen, sprookjes, parabelen en verhalen
(…). Zonder verhaal is leven zinloos.”

naast Soerkova lees ik nu het boek Vijf en een halve slag van Erik Hazelhoff Roelfzema 5.
Beide boeken heb ik persoonlijk van de auteurs cadeau gekregen. Erik was een collega van
mij, een goede kennis. Ooit heb ik een documentaire over hem en over zijn kunst gemaakt.
Verder ben ik dol op poëzie van Anna Akhmatova, die denk ik ook in het Nederlands
beschikbaar is. Wat ik erg bewonder, is iets kort en krachtig uitdrukken. Dat is overgebleven
van een periode waarin ik veel Japanse haiku las. Het is ook iets wat ik zelf nastreef, in
woorden en in schilderijen: kort en krachtig. Misschien zijn daarom de teksten bij mijn
schilderijen wel aardig om af te drukken in het tijdschrift….

***
"Time was pressed in ancient guises
And preserved in stone
Until by your hand it was transformed
And from the past to the future thrown"
(opgedragen aan A.Bobkin)
***
Met mijn ogen drink ik akelig bodemloosheid van de hemel,
Met mijn huid adem ik de wrange geur van de aarde in
Met mijn hart hoor ik de roep van stilte die langsheen de oevers uit de oudheid stroomt.
***
My granny, mummy, me are tiny links
Of some long and sacred chain
We are just transitory moments of life,
Sparkling dots in the infinity of space
In verwachting
I live with the weight of wonder
And hear what no one hears,
And feel the breath of eternity,
And see the fairy tale not as a dream.
***
What is more, you have been born
a man or a women for a reason.
Ludmilla Bessonova
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Het gaat hier om de Erik Hazelhoff Roelfzema jr (1947 – 2010), de zoon van Hazelhoff Roelfzema sr die zijn
belevenissen uit de Tweede Wereldoorlog heeft opgetekend in het boek Soldaat van Oranje. Dat boek werd
wereldberoemd dankzij de verfilming ervan door Paul Verhoeven en met Rutger Hauer en Jeroen Krabbé in de
hoofdrol. In het boek Vijf en een halve slag beschrijft Hazelhoff Roelfzema jr. zijn herinneringen aan hoe zijn
vader was in de dagelijkse omgang.
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