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In het Rotterdamse Kralingen-Crooswijk, een paar straten verwijderd
van de Nieuwe Maas, bevindt zich de studio van kunstenares Lizan
Freijsen. Het is een overzichtelijke plek waar licht in overvloed naar
binnen stroomt en zacht over de gekleurde wol in de kast valt. In haar
studio maakt Lizan kleden. Of karpetten. Ze vindt beide passend.
Kleden in groen, oranje, bruin, geel, en alle kleuren daartussenin,
sieren de witte wanden. Het zijn de kleuren van mossen, vochtvlekken
en schimmels, onderwerpen die de hoofdrol spelen in het werk van de
kunstenares.

Volgens Lizan geven specifieke ervaringen in onze kindertijd ons voeding voor de richting waarin we ons als
volwassene bewegen. Lizans eigen wortels bevinden zich
voor een deel in natuurervaringen die ze als kind opdeed
in de bossen. Het (volks)tuinhuisje dat ze later had in Rotterdam, is een plek waar ze graag tijd doorbracht en waar
ze fijne herinneringen herbeleefde.
‘Er waren lekkages in dat tuinhuisje. Telkens wanneer ik er
kwam, zag ik de vochtvlekken die waren ontstaan groter
worden en veranderen naar steeds nieuwe vormen. Hoe
langer ik ernaar keek, hoe meer het me fascineerde.’ Lizan
is opgeleid in de schilderkunst en ziet met haar geoefend
oog (potentiële) kunst in deze vlekken en schimmels. ‘De
vormen van de lekkage veranderden continue. Ineens
groeiden er zwammen en zwarte schimmels op de vlekken. Het werd een levend schilderij.’
‘In de vakantiehuisjes waar ik als kind met mijn ouders
verbleef zaten deze plekken ook op de zachtboard
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plafonds. We kunnen weinig anders met die vocht- en
schimmelvlekken, behalve ons ertoe verhouden. Ik vind
het fascinerend hoe wij mensen dat doen. Vlekken in
huis bevinden zich vaak in de taboesfeer. Als je iemand
bezoekt die schade heeft, zegt diegene om vooral niet
naar die plek te kijken, waardoor je vervolgens juist kijkt.
Als een lekkage actief is, is dit natuurlijk dramatisch, maar
een opgedroogde schimmelplek kan ook een vorm of
sieraad zijn die een zekere aanwezigheid geeft in het huis.
Voor een onderzoek naar vlekken, die door een lekkage
zijn ontstaan, liet Lizan vierduizend kaartjes drukken en
verspreidde deze door een deel van Kralingen-Crooswijk.
Via haar kaartjes vroeg zij of mensen in hun huis een vlek
of lekkage hadden die ze mocht fotograferen. Er kwamen
veertig reacties en Lizan werd door diverse bewoners uitgenodigd. ‘Het was bijzonder wat ik te zien kreeg. Vooral
de verhalen waren fascinerend. Zo vonden sommige
mensen hun vlek afschuwelijk, waar anderen zeiden dat
deze nooit meer weg mocht.’
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Lizan bundelde de gefotografeerde vlekken in een boekje en gaf het de titel: Starting a Universe. Gedrukt op
transparant papier, zijn in het boek de vlekken gecategoriseerd. ‘Ik heb ze namen gegeven zoals de hersenvlek, de
vlavlek, de zonvlek en de broodvlek. Met deze namen zijn
vlekken te groeperen, waarmee ik laat zien wat er in mijn
hoofd leeft, welke associaties ik met vormen heb en wat
zij met mij doen.’
‘Het boekje begint met mijzelf als kind dat op vakantie
over de Oisterwijkse vennen staart en dat zich bezighoudt met de vlekken in de huisjes. Het verhaal eindigt
met de expositie A sea at the ceiling (2009) in de hal van
een Rotterdams zwembad. Dit werk bestaat uit grote
vlekken die als behangpapier zijn geprint.’
Lizan koos er bewust voor om dit werk in een zwembad te
exposeren, omdat dit een plek is waar iedereen, jong en
oud, komt. De meeste mensen keken vol afschuw naar de
vlekken. ‘Er zijn veel dingen in het leven ongewenst. Iets
wat bedreigend is of vervelend, daarvan denken we: weg
ermee. We willen alles onder controle hebben en creëren
graag een wereld met dingen die we fijn en comfortabel
vinden. Ik wil lekkages niet romantiseren, maar door iets
van de ongemakkelijkheid te omarmen wordt verval en
lelijkheid minder bedreigend.’
Twintig jaar geleden maakte Lizan vooral monumentale
schilderijen, maar ze merkte dat ze behoefte had aan een
andere vorm. ‘Ik was op zoek naar een nieuw medium
waarmee ik werken kon realiseren in onveranderde plaats
en positie. Het werd de fotografie van vlekken en digitale
printtechnieken om ze te vervormen en uit te vergroten.’

Inmiddels, tien jaar later, focust Lizan zich op textiel en
maakt ze kleden in plaats van foto’s. Haar fascinatie voor
vochtvlekken en schimmels blijft de inspiratiebron. De
karpetten ontwerpt en vervaardigt zij door te tuften: een
techniek om met de hand hoogpolige kleden te maken.
‘Het stramien span ik op een raam en vervolgens schiet
ik er met mijn tuftpistool en compressor in verschillende
hoogtes wol doorheen. Hoogteverschillen maken de
ontwerpen levendiger, de naalden variëren van 12 tot
40 millimeter. Tijdens het maken laat ik me leiden door
het proces, dat zich vormt door de werking van de kleur
en het effect van de hoogte op een voorgaand vlak. Het
wordt nooit zoals ik denk, dat maakt het spannend. Bij
schimmelvorming gebeurt dat ook: alles werkt met, voor
en door elkaar. Schimmels ervaren we als leven-op-dood
materiaal, maar in dat wat wij op het eerste gezicht als
niet-levend beschouwen, zit ontzettend veel dynamiek.
Alleen nemen we dit niet met het blote oog waar. Met mijn
kleden vergroot ik deze dynamiek en maak het zichtbaar.
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Het tuften leerde ze van Karen Zeedijk en Hester Onijs, de
handtufters van het Textielmuseum in Tilburg. ‘In 2009
werkte ik voor het eerst met hen samen, ik maak het ontwerp en zij voeren het karpet uit. De laatste tijd verkocht
ik jaarlijks een kleed aan klanten in New York, waar ik
genoeg mee verdiende om uiteindelijk zelf de materialen
en machine voor het tuften te kunnen aanschaffen. Nog
steeds ontwerp en maak ik de kleden, en deels samen
met Hester. Zelf werk ik bij het tuften van buiten naar binnen, maar Hester werkt juist van binnen naar buiten, zoals
een echte schimmel ook groeit. We maakten time lapses
waarin je de groei van de schimmels en de groei van de
karpetten naast elkaar kunt zien. De korte film over het
ontstaan van het kunstwerk - de dialoog tussen kunst en
wetenschap - is vanaf april 2021 te zien in het microbenmuseum Micropia in Artis, Amsterdam. Evenals de installatie op de achterwand van het museum met meerdere
karpetten, het resultaat is fascinerend.’
Nieuw werk toont Lizan voornamelijk op beurzen en tentoonstellingen. ‘Ook ben ik bezig met het testen van ideeën. Zo zou ik graag een mobiel tuftlokaal opzetten, waar
mensen kennis kunnen maken met de techniek. Het lijkt
me geweldig om het ambacht nieuw leven in te blazen.’
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beeld ‘schaapvlek’ Lizan Freijsen

Lizan werkt behalve in haar Rotterdamse studio ook in
Portugal. Ze maakt zowel kleden in opdracht als vrij werk.
‘Door welke vlek of schimmel ik me laat inspireren, hangt
af van de ruimte waar het kleed komt te liggen of hangen.
De karpetten zijn namelijk zowel geschikt voor op de vloer
als aan de wand. Ik vind het mooi om het ontwerp te laten
samensmelten met de architectuur van de ruimte. Meestal sluit het werk aan bij de rand van de vloer of muur, net
als een echte vlek of schimmel dat doet.’

Verval, lekkages zijn onderwerpen waarbij iedereen
een ervaringsdeskundige is. Lizan maakte ooit kussens met een fotoprint geïnspireerd op schimmels,
waar mensen uiteenlopend op reageerden. Alsof
het de schimmel zelf was die op het kussen groeide.
‘Verrassend was dat, hoewel anderzijds ook weer niet,
veel schimmels zijn schadelijk voor de gezondheid. Op
voedsel vormen ze een waarschuwing, om het niet te
eten. Een reactie van afschuw is daarom wel logisch.
We zijn zo geïnformeerd. Al denk ik dat dit aan het
veranderen is, de schimmels staan meer en positiever
in de belangstelling. In het microbenmuseum in Artis
hangt een groot monumentaal werk op de achterwand, waardoor je je als mens ineens heel klein voelt.
Wij mensen kunnen kleine organismen niet zien, terwijl schimmels zoveel groter zijn dan wij.’
Door de jaren heen heeft Lizan zich in micro-organismen en hun manier van groeien verdiept. ‘Het boek
Verweven leven van Merlin Sheldrake (2019) is op
dit gebied een aanrader. Ondergrondse schimmels
groeien via hyfen, een soort armen waarmee ze verbinden en communiceren. De schimmels zelf geven
de grond, bomen en planten verband en transporteren vocht en voedingsmiddelen. Ze zorgen voor een
weefsel verspreid over een groot deel van de aarde,
waar het leven op kan bestaan. Een prachtig netwerksysteem van gelijkwaardigheid en samenwerken.
Daarnaast zijn schimmels in staat om te transformeren. Uit onderzoek blijkt, dat op plekken waar veel olie
is gedumpt schimmels beginnen te groeien. Jaren
later zijn deze plekken groen en vruchtbaar. Dat maakt
de schimmel onderdeel van een scenario voor de toekomst.’
De symbiose van wederzijdse afhankelijkheid tussen
schimmels, bomen en planten heeft Lizan haar interesse. ‘Niets staat op zichzelf, we zijn allemaal onderdeel van bestaande systemen. We ademen dezelfde
lucht in en bestaan voor een groot deel uit water. In die
zin zijn we onderdeel van gedeelde systemen. In deze
tijd van COVID-19, waarin afstand houden de norm is,
zie je dat mensen hun grenzen opnieuw bepalen. En in
die ruimte tussen mensen vindt de ontmoeting plaats.

EEN OPGEDROOGDE
SCHIMMELPLEK KAN OOK
EEN VORM OF SIERAAD
ZIJN DIE EEN ZEKERE
AANWEZIGHEID GEEFT IN
HET HUIS.
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