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Chaos in het hoofd

BIËNNALE VAN FLORENCE

door Wiel Beijer

V
Bakker en kapper

was Hub Gatignon
voordat hij op zijn

veertigste beeldend
kunstenaar werd.

Enkele van zijn
bronzen beelden
reizen volgende

week naar Italië waar
ze een plek krijgen
op de tweejaarlijkse

Biënnale van
Florence.

V ijfenzestig wordt Hub
Gatignon in december.
Vlak voor zijn debuut
in de AOW debuteert
hij op een gerenom-

meerd internationaal podium van
de schone kunsten.
Temidden van beelden en schilde-
rijen van honderden kunstenaars
uit de hele wereld stelt Heerlenaar
Hub Gatignon op de Biënnale van
Florence enkele van zijn bronzen
beelden voor. In zijn actuele beel-
den stelt hij onze wegwerpcultuur
aan de kaak. Het klinkt zwaarder
dan de beelden er uit zien. Die zijn
vooral mooi en spannend. Het
mooie komt met name door de tul-
pen die de kunstenaar een promi-
nente rol geeft in zijn theatrale beel-
den.
Je kunt Hub Gatignon een laat-
bloeier noemen. Voordat hij een
kwart eeuw geleden naar de kunsta-
cademie in Maastricht ging om zich
te bekwamen in de kunsten, had
hij er al een carrière opzitten. Het
begon met werken in de bakkerij
van zijn ouders in Waubach. Dat
werd geen succes. „Ik was als kind

een dromer. Had adhd en dyslexie.
Altijd chaos in mijn hoofd. Ik wil-
de spelen, maar moest in de bakke-
rij werken. Er was thuis vaak ruzie
omdat ik niet voldeed aan de ver-
wachtingen. Alleen in de kersttijd
was ik van waarde. Dan maakte ik
figuurtjes van marsepein, daarin
was ik een kei.”
Hub zei de bakkerij vaarwel en
ging naar kappersschool. Hij werd
dameskapper. Eerst in Waubach,
daarna in Heerlen, waar hij in de
Akerstraat een kapsalon had. „Knip-
pen was mijn sterke kant, experi-
menteren met kleuren en lijnen.
Daar kon ik mijn creativiteit in
kwijt. Ik had een goedlopende
zaak, totdat ik depressief werd. Ik
had geen energie meer. Mijn klan-
ten zogen mij helemaal leeg.”
Tijdens zijn ziekte ging Gatignon
hout bewerken. „Dat was wauw. Ik
ontdekte het werken met ruimte,
met materialen, met objecten.” Op
advies van beeldhouwer Piet Kil-
laars meldde Hub zich aan op de
academie in Maastricht. „Voor de
vierjarige avondopleiding, maar ik
was er ook steeds overdag. Het was
een explosie, ik wilde alles. Ze wer-
den helemaal gek van mij. De aca-

demie heb ik niet afgemaakt. Door
een nieuwe depressie, waardoor ik
vijf jaar helemaal niets heb gedaan.
Maar ik heb er wel geleerd dat ik
niet elk idee dat ik in mijn hoofd
heb ook moet maken. Want in fei-
te is het dan al klaar.”
Sinds 1995 is Hub Gatignon weer
aan de gang. Het begon met deelna-
me aan een kunstroute in Gulpen.
„Mijn huidige vrouw Jettie heeft

me uit de stront geholpen. Zij gaf
mij weer zelfvertrouwen. Ik ben
ook niet meteen keihard gaan wer-
ken, maar heb een hele tijd vooral
gewerkt aan de verbouwing van dit
huis. Daarin kon ik mijn ei ook
kwijt. „Uit de chaos die ik om mij
heen creëer maak ik tegenwoordig
een georganiseerde chaos. Als kind
mocht ik vroeger niet spelen. Nu
mag ik spelen zoveel als ik wil.”

Sinds de expositie Your Sensational
Brain in het Continium in Kerk-
rade, waar Gatignon een beeld ten-
toonstelde, is het brein de rode
draad in zijn werk. „Vanuit het
brein heb ik vervolgens het beeld
Europa ontwikkeld, een beeld van
oneindige lijnen, waarin ik de een-
heid van Europa bepleit. We kun-
nen niet zonder elkaar.” Dan doet
de tulp zijn intrede in zijn beelden.
„Een snelgroeiende bloem die snel
verwelkt. Voor mij synoniem voor
de economie en met name de crisis
waarin wij nu zitten. Maar de tulp
is ook de lente, het nieuwe leven.”
Hub Gatignon gebruikt voor zijn
beelden met waardeloze materialen
die wij weggooien, zoals eierdozen
of dure verpakkingen die alleen
maar dienen om producten mooier
en duurder te laten uitzien. Dat
worden de basisvormen van zijn
bronzen beelden. Daarop groeien
de tulpen.
Chaos of niet, Hub Gatignon is ge-
lukkig in zijn werk. „Als je kiest,
kies dan voor je passie, ook als je er
niets meer verdient. Voor mij is dit
werk medicijn, maar ik wil nu ook
iets meer naar buiten treden.”

Zie ook: www.hubgatignon.nl

Chaos in het
Hub Gatignon aan het werk in zijn atelier. 
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Tweejaarlijkse kunstbeurs Florence
De Biënnale van Florence is
een onafhankelijke tweejaar-
lijkse commerciële kunstbeurs.
De beurs vindt steeds plaats in
december en duurt tien dagen.
Dit jaar van 30 november tot
en met 8 december. Het is de
negende editie. De beurs staat
onder beschermheerschap van
de president van Italië en het
ministerie van Buitenlandse za-
ken en wordt gehouden in het
Fortezza da Basso. Aan de
beurs nemen steeds vele hon-
derden kunstenaars uit de hele

Tweejaarlijkse kunstbeurs
wereld deel. Elke kunstenaar
mag twee werken tonen.
De Heerlense beeldhouwer
Hub Gatignon kan aan deze
kunstbeurs deelnemen dankzij
een bijdrage van de gemeente
Heerlen. „In ruil voor die bij-
drage toon ik naast mijn werk
een presentatie over de stad
Heerlen”, zegt Gatignon. Hij
wil zijn verblijf in de Toscaan-
se stad ook gebruiken om de
kunsten en de bouwkunst te
bestuderen in Florence en het
iets verderop gelegen Sienna.

kunstbeurs Florence


