
KUNST

‘Ik leg mijn wil op 
aan de materie’ 

Arie Schippers gelooft 
niet in inspiratie

Beeldend kunstenaar Arie Schippers (1952) is een multitalent. Of hij nou 
tekent, schildert of beeldhouwt; het lijkt hem allemaal even gemakkelijk af 

te gaan. In zijn ruime atelier op een industrieterrein in ’s Graveland ontmoet 
ik deze energieke man die met ijzeren discipline een eigen visuele wereld 

creëert waarin mens en dier centraal staan.

Door Heidi Vandamme
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O
p zijn zevende wist 

Arie Schippers al dat 

hij kunstenaar wilde 

worden, toen zijn 

omgeving hem tot 

talent bombardeerde. Van jongs af aan 

had hij interesse voor anatomie en alles 

wat met het lichaam te maken heeft. Die 

belangstelling zit heel diep. Hij ziet alles 

als object en werkt uit zijn hoofd. Daar 

heeft hij gevoel voor. ‘Er zijn maar weinig 

mensen die uit hun hoofd kunnen maken 

wat ik kan.’

Geldingsdrang
Arie noemt zichzelf een vulkaan die hij 

continu moet managen. ‘Er moet altijd 

iets uit. Als ik niet of niet voldoende 

creatief bezig ben, word ik vervelend 

voor mijn omgeving.’ Dat is geen kwestie 

van inspiratie. Daar gelooft hij niet in. 

Het wordingsproces van een kunstwerk 

omschrijft hij – net als wijlen Armando – 

liever als geldingsdrang. ‘Ik leg mijn wil op 

aan de materie tot het er is. Zie het als een 

gezonde, gebundelde agressie.’ Daarbij wil 

hij absoluut niet gestoord worden. De bel 

in zijn atelier is dan ook altijd uit. 

Naakte lijven
Op de mezzanine van het atelier, te 

midden van stellagerekken vol sculpturen 

die hij ‘imaginaire portretten’ noemt, 

lopen we door stapels papieren vol met 

naakte lijven, het ene nog kleurrijker dan 

het andere. ‘Iedereen ziet er iets anders in. 

Dat vind ik fascinerend.’ Angst voor een 

blanco papier heeft Arie niet. Hij vindt 

het juist heerlijk om te vertrekken vanuit 

een beeld zonder specifieke vorm. ‘Door 

te beginnen komt er uit wat er in me leeft. 

Door mijn handen krijgt het ineens vorm. 

Dat kan alleen als je geen plan hebt.’ 

Ondanks de ogenschijnlijk spontane 

manier van werken zit er grote beheersing 

in alles wat hij doet. Voor Arie hoeft de 

kijker die beheersing niet te zien. Wat in 

de machinekamer gebeurt is van hemzelf. 

Door de jaren heen heeft hij geleerd wat 

hij wel met de buitenwereld deelt en wat 

niet.

Energie managen 
Van ‘moeten’ wordt hij ongelukkig. 

Daarmee is de parallel met yoga snel 

getrokken: het helpt niet als je jezelf 

dingen oplegt. Was hij vroeger een fervent 

beoefenaar van Iyengar yoga, tai chi en 

chi kung, nu houdt Arie het gemiddeld 

drie keer per week bij de zonnegroet, tot 

wel twintig keer achterelkaar. Het houdt 

geest en lijf soepel. Hij heeft ook geleerd 

om zijn energie goed te managen en dat 

betekent op tijd naar bed, niet te lang 

blijven hangen op feestjes en niet te veel 

drinken. ‘Door verkeerd management van 

energie raak je opgebrand.’

Onbekend terrein 
Beneden in zijn atelier staan de grotere 

werken, voornamelijk schilderijen van 

imposante naakte lijven. Arie draait ze 

één voor één voor me om. Het grootste 

naakt is nog niet af. ‘Ik weet nog niet 

welke kant het op gaat.’ Centraal in 

de ruimte staat een sculptuur van een 

dansende dronken man die alleen een 

gescheurd T-shirt met het opschrift 

‘Moonlight flower’ draagt. De man lacht 

aandoenlijk. Hij verkeert duidelijk in een 

andere wereld en lijkt zich niet bewust 

van de ontnuchtering die nog zal volgen. 

De treffende uitdrukking op het gezicht 

van de man zorgt ervoor dat het werk 

blijft intrigeren. Op de schildersezel 

staat een reusachtige vrouwtjeshond in 

profiel die – met gedraaide kop – de 

toeschouwer nieuwsgierig aankijkt. De 

hond is net moeder geworden en dat 

heeft de kunstenaar goed weten te vatten. 

‘In een lijf probeer ik altijd existentie te 

stoppen.’ Het is zijn eerste dierenportret 

ten voeten uit en dat maakt het voor 

Arie juist interessant: zo begeeft hij zich 

telkens weer op onbekend terrein. 

Kijk ook op:
arieschippers.nl

‘Door mijn 

handen krijgt 

het vorm’


