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Ien Lucas (1955, Echt) studeerde in Tilburg 
en van 1983 tot 1985 aan de Maastrichtse 
postacademie Jan van Eyck. Ze woont en 
werkt sinds 1983 in twee fraaie bijgebouwen 
van Abdij Lilbosch in Echt. In het begin van 
haar kunstenaarschap experimenteerde Lucas 
met olieverf maar ze ontwikkelde een allergie 
en zag zich gedwongen over te stappen op 
ander schildermateriaal. Teleurgesteld in de 
mogelijkheden en uitstraling van acrylverven 
versneed ze eens uit pure frustratie een doek 
in lange banen. Verrast door het resultaat 
werd het streeppatroon een van de vaste 
motieven van Lucas. 

Is het werken met acrylverf dan zó anders dan  
met olieverf? 
Ik vond die acrylverven maar een magere 
schrale uitstraling hebben. Acrylverf heeft 
geen massa; geen volume; geen mooie kleur. 

Ik had het gevoel dat ik andere technieken 
moest uitvinden om voeling te krijgen met 
acrylverf en het body te geven. Dat was 
twaalf of dertien jaar geleden. Dus toen ben 
ik repen uit het canvas gaan knippen, die gaan 
beschilderen en aan elkaar gaan stikken. 

Sommige van je recente doeken hebben de 
uitstraling van geweven verfstrepen. Dat is  
een voortzetting van verknipt canvas?
Deze werken maak ik met een verfpompje 
terwijl het doek plat op de grond ligt. Ik werk 
altijd plat op de grond. Vervolgens ga ik met 
de hand van links naar rechts, en dan maak 
ik een weefsel en uiteindelijk ontstaat er een 
compositie. Motieven en technieken die ik in 
het verleden heb gebruikt komen altijd weer 
terug maar nemen dan een andere vorm aan. 
Dat lijkt dan op het moment zelf door toeval 
bepaald. 

Waren je vroegste werken al abstract? 
Ja, ik heb altijd wel abstract gewerkt, ik kon 
gewoon niet anders. Had ook vanaf het begin 
belangstelling voor abstracte schilders, vooral 
die uit Amerika. Het lijnenspel in het werk 
van Morris Louis en de drippings van Jackson 
Pollock vond ik geweldig! Ik heb nooit de 
behoefte gevoeld met mijn werk een verhaal te 
vertellen. Ik hou me bezig met het materiaal, 
het schilderproces zelf.

In je vroegere werk liet je je veelal leiden door het 
raster. Waarom ontwikkelde je in de jaren negentig 
en 2000 ook doeken met zwevende ovalen? 
Die cirkelmotieven passen bij me. Ik heb sinds 
ik niet meer met olieverf kon werken, ver-
meden nog echt te schilderen. Ik gebruik dus 
zelden een kwast: ik druppel, giet, veeg, smeer, 
poets en dweil. Het gebaar zelf is cruciaal en 
verhoudt zich heel direct tot mezelf. En ja, het 

zijn natuurlijk ook gewoon bewegingen uit  
het dagelijks bestaan. Mijn abstracte taal is 
een ambachtelijke taal, een idioom gebaseerd 
op de beweging van de hand en het lichaam en 
niet ge  baseerd op de randen van het doek of 
het raster. 

 Je werkt met gestikte doeken; garens; Soms weef  
je als het ware met verf. Speelt gender een rol in  
je werk? 
Niet bewust. Ik weet dat mijn werk (soms) 
een feminiene uitstraling heeft, maar het is 
niet mijn uitgangspunt. Als ik mijn recente 
werk zie denk ik zelf eerder aan een Japans 
berglandschap of de frottage-werken van  
Max Ernst. 

Materiaal en werkproces staan bij jou centraal. 
Hoe begin je eigenlijk aan een nieuw doek?
Meestal begin ik met een klein doek als ik het 

even niet weet. Ik zet tien doekjes klaar en 
begin zomaar zonder plan. Dan begin ik toch 
wel heel snel aan een groot doek. Daar heb 
ik de meeste affiniteit mee. De maat van het 
doek zet het beeld kracht bij. 
 
Hoe zijn je meest recente werken ontstaan die je  
nu toont in het Bonnefantenmuseum? Ik begrijp 
dat een deel in de buitenlucht gemaakt is?
Het begon toevallig, het was zomer. Ik 
dacht, hup ik ga met de doeken naar buiten, 
maak daar de ondergrond. Ik gooide er 
verf overheen en liet vervolgens de doeken 
dagen buiten liggen. Onder invloed van 
het zonlicht, harde wind en de grillige, met 
zwerfkeien bezaaide ondergrond, ontstonden 
allerlei abstracte patronen. In een andere 
serie werken bewerk ik de achterkant van 
de ongeprepareerde doeken. Met maar 
heel weinig kleur begin ik en bouw zo een 

verzadiging van het doek op, en op een 
gegeven moment druppelt het door. Donkere 
tinten hopen zich op aan de randen van die 
plassen. 

Niet zozeer het gebaar maar je werkmethode  
en vooral het toeval bepalen hier het resultaat? 
Toeval speelde altijd al een belangrijke rol 
in mijn werk. Alleen was ik er vroeger veel 
onzekerder over. Iets leek dan zo simpel, dat 
kon ik gewoon niet doen. In veel van mijn 
andere werken kijk ik naar evenwicht in 
compositie, kleur, opbouw. Nu laat ik het veel 
meer gebeuren. Meestal vind ik het eerste en 
soms het tweede doek uit zo’n nieuwe serie, 
het meest interessantst. Dan verras ik mezelf. 
Ik hoop dat de toeschouwer bij het kijken 
diezelfde verwondering voelt. 

Paula van den Bosch
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Het abstracte oeuvre van Ien Lucas oogt heel divers maar een constante is haar drang tot experiment en de rol die ze het toeval laat spelen. 
 


