Kunst

Lightning maps

Zuidbarge

Nieuw-Weerdinge

Vindt u de lightning maps van
Rolf Mulder mooi en zou u er wel
een willen hebben? Mail dan uw
naam, adres, telefoonnummer en
natuurlijk de titel van het werk
naar info@subliemmagazine.nl
en wie weet hangt die lightning
map straks bij u aan de wand.
We verloten er zes.

Rolf Mulder:

’Ik beschouw mezelf als
een goedwillende amateur’
Overdag is hij directeur
bedrijfsvoering bij het Hondsrug
College in Emmen, een school
voor voortgezet onderwijs met
ruim tweeduizend leerlingen. Hij
houdt zich bezig met onder meer
financiën en personeelsbeleid
en is tevens sectordirecteur van
het vakcollege. Maar ’s avonds
verandert deze leidinggevende
in een menselijke duizendpoot
die soms tot diep in de nacht
bezig is zijn creatieve geest de
broodnodige ruimte te geven: van
boeken schrijven tot digitale kunst.
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Dit zou zo maar een voice-over voor een
programma van de bekende Belgische tvmaker Paul Jambers kunnen zijn, maar dat
is niet het geval. Deze beschrijving gaat
over de 56-jarige Rolf Mulder uit Emmen,
een man die eigenlijk altijd wel op een bepaalde manier creatief actief is. Momenteel
houdt hij zich bezig met plattegronden van
Drentse dorpen en plekken die hij grafisch
op geheel eigen wijze ontwerpt en inkleurt.
Op zijn website www.web-atelier.nl zijn er
inmiddels al zestien te vinden. Een naam
voor deze vorm van kunst heeft hij nog
niet, maar hem kennende zal dat vast niet
lang meer duren. Rolf Mulder: “Lightning

maps? Ja, misschien is dat wel een goede
naam.”

Grafisch

“Het viel me op een bepaald moment op
dat die Drentse dorpjes en gehuchten
vanuit de lucht gezien geweldig mooi zijn.
Aan de ene kant heb je de lintdorpen met
die mooie, lange, strakke lijnen en aan de
andere kant de zanddorpen, vaak met een
brink in het midden. Als je ter plekke op de
grond zelf staat, zie je het niet, maar vanuit
de lucht is het geweldig mooi. Veel plaatsjes hebben een stuk of vier/vijf toegangswegen die samen een soort spinnenweb
vormen met daarin een cirkel van woningen. Eigenlijk creëer ik een nieuwe grafische
vormgeving van zo’n dorp. Het idee speelde
al langer door mijn hoofd. Ik heb al heel
lang iets met cartografie. Ik vind kaarten
echt fascinerende dingen. Zo is het begonnen en ik ben dichtbij huis gestart. Ik werk
vanuit een foto, tekening of landkaart, die
ik opzoek in boeken of op het internet.”

Experimenteren

Het grote mysterie van zijn werk is natuurlijk het kleurgebruik. Rolf Mulder: “Het rare
is dat je blijkbaar in je hoofd een idee hebt
hoe het er uit moet gaan zien, maar dat
weet je vooraf niet. Ik ga dus experimenteren met kleuren. Uiteindelijk, na zo’n twintig
of dertig pogingen, heb je iets dat je zelf
mooi vind. Wat een ander ervan vindt is
niet belangrijk. Ik maak het voor mezelf.
Kleur is altijd mijn uitdaging geweest. Ik heb
vroeger ook geschilderd, maar dat werd
een enorm fiasco. Ik zat zelf meer onder
de verf dan dat er op het doek zat en wat
erop stond was qua kleur afschuwelijk. Dat
was enorm frustrerend. Ik bereikte nooit
wat ik in gedachten had. Dat is het mooie
van digitale kunst. Je kunt er veel meer
mee experimenteren.”

Geheim

Zo ongeveer elke avond is het raak en niet
zelden wordt het dan heel laat. Rolf Mulder
”Ik kan er veel tijd insteken, omdat ik bijna

geen televisie kijk. Dat is eigenlijk mijn geheim. De meeste programma’s kunnen me
absoluut niet boeien. Ik heb altijd ‘last’ van
invallen en ideeën. Veel mensen zullen dit
herkennen, maar de meeste doen er niets
mee. Ik wel en als ik eerlijk ben is dat omdat ik in essentie best arrogant ben. Ik heb
best oog voor mooie dingen en heb altijd
zoiets gehad van ‘wat een ander kan, kan
ik ook’. En dat gaat ver. Of het nu gaat om
een computerprogramma, een boek schrijven of kunst, ik denk dat ik het ook kan. En
als ik een idee heb, begin ik gewoon. Heel
vaak gaat het natuurlijk mis. Acht van de
elf boeken die ik geschreven heb zijn absolute ‘low sellers’, maar dat maakt me niet
uit. Ik beschouw mezelf als een goedwillende amateur.”
Meer weten over het werk van Rolf
Mulder? Kijk op www.stempeldrang.nl
en www.web-atelier.nl
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