
caroline
coolen



1

Tijd 
om 

te 
dwalen

Als adolescent ging Caroline Coolen (Bree, België, 1975) al 
liever naar volkse cafés dan naar trendy bars. Ze wijkt af van 
wat hip en mainstream is, en geeft de voorkeur aan zijwegen 
en achterafstraatjes. Het is de marge die haar inspireert en 
prikkelt. Dus wandelt ze in de provinciestad waar ze woont 
haar dagelijkse rondje met de hond langs de koterijen aan de 
achterkanten van de Chaussée d’Amour. Als vakantiedoel 
kiest zij niet voor de Spaanse Costa’s of de vrolijke terrassen 
aan de Méditerranée, maar dwaalt ze door onbegaanbaar 
ruige en verlaten landschappen en bergachtige gebieden 
in onder meer Oost-Turkije, Moldavië, Roemenië, diverse 
voormalige Sovjetrepublieken en Spitsbergen. Zonder haast, 
zonder vooropgezet doel of plan. 

Met deze ‘hang naar de rafelranden van de wereld’, 
zoals ze het zelf graag noemt, is het niet vreemd dat haar 
kunstenaarsoog is gevallen op de distel en de berk. Planten 
die welig tieren en pionieren op braakliggende terreinen, 
bij verlaten schoolgebouwen en oude fabrieken. Plekken 
waar bewoners van de ‘betere’ wijken hun oude huisraad 
en criminelen hun afval dumpen. Plekken waar ik vooral kom 
als ik kunstenaars bezoek op hun atelier. Het zijn planten 
die niet direct een economische waarde of praktisch nut 
hebben (of het moet het berkensap zijn dat in maart afgetapt 
kan worden), maar die zich in lekke dakgoten, tussen de 
bestrating en in allerlei andere onmogelijke posities nestelen 
en van daaruit een nieuwe wildernis creëren. 

Caroline is opgeleid als beeldhouwer aan de kunstacademie 
van Antwerpen. Maar ik zou haar eerder een assembleur 
noemen. In spullen die door anderen worden weggegooid, 
herkent zij materiaal voor nieuwe beelden. Scherven 
porselein, brokken puin, oude stukken glas, takken, steiger-
pijpen, een kapotte autoband: ze vormen het palet waarmee 
ze aan het werk gaat. Ze modelleert niet alleen in klei, maar 
ook in metaal. Ze kijkt, knipt, voegt toe en laat weg. Soms 
liggen onderdelen van werken al jaren te wachten voor ze op 
hun plek vallen. Ook de fragmenten van de bronzen beelden 
ontstaan los van elkaar en worden later in elkaar gelast. 
Als je goed kijkt zie je sommige onderdelen en bepaalde 
houtsneden in meerdere werken terug.

Time
to
wander

Even as a young adult, Caroline Coolen (born 1975, Bree, 
Belgium) preferred working-class pubs to trendy bars. She 
shuns all that is hip and mainstream, opting instead to take 
bypaths and back-alleys. These margins are where she 
finds inspiration and stimulation. And so, she takes her 
dog on its daily walk along the sheds behind the Chaussée 
d’Amour in her provincial town. For her holiday destination, 
she eschews the Costas of Spain and the cheerful terraces 
of the Mediterranean, and instead wanders around intra-
versably rugged and desolate landscapes and mountainous 
regions in places like East-Turkey, Moldova, Romania, 
various former Soviet republics, and Spitsbergen. She’s 
not in any hurry and doesn’t follow a preset goal or plan. 

Considering this ‘propensity for the fringes of the 
world’, as she calls it, it’s no surprise that the thistle and 
the birch have captured her attention. These plants are the 
first to arrive and thrive on fallow land and near deserted 
schoolyards and old factories. Spots where residents from 
the right side of the tracks and criminals come to dump 
their discarded furniture and waste. Spots I usually only 
see when I visit artists at their studios. While they lack 
direct economic value or practical use (barring the birch 
sap that can be tapped in March), these plants nestle in 
leaky drainpipes, sprout from the pavement, and take root 
in all sorts of other impossible positions, creating new 
wilderness. 

Caroline is trained as a sculptor at the art academy of 
Antwerp. But I think ‘assembler’ is more apt. When she 
looks at things discarded by others, she sees material for 
new sculptures. Fragments of porcelain, lumps of rubble, 
old shards of glass, twigs, pieces of scaffolding, a damaged 
tyre: these make up the palette that her work draws on. 
She doesn’t only model in clay, but also in metal. She 
looks, cuts, adds, and leaves out. Some pieces wait for 
years before they find their way into a finished work. The 
components of her bronze sculptures also arise separately 
only to be welded together later. If you look closely, you’ll 
see that some parts and woodcuts recur in several works.

Rebecca Nelemans

kunthistoricus / art historian
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Ze werkt traag en onderzoekend. Elk idee heeft direct 
een vorm en met elke formele toevoeging brengt ze ook een 
inhoudelijke laag aan. Zo associeert ze tegelijkertijd op een 
beeldende en een conceptuele wijze. En zo beleef ik ook 
haar tentoonstelling bij Club Solo. Ik wandel er rond, kijk, 
lees teksten die in de beelden zijn gekerfd, neem afstand 
en kan het niet laten af en toe stiekem te voelen. Ik dwaal, 
ik associeer, ik mijmer. 

Neem bijvoorbeeld Thistle. De distel staat binnen de 
westerse (lees: christelijke) traditie symbool voor aards 
verdriet en zonde. In Genesis spreekt God immers tegen 
Adam: ‘Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw 
en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: 
U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u 
vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen 
van uw leven; dorens en distels zal hij voor u laten opkomen 
en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van 
uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem 
terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent 
u en u zult tot stof terugkeren.’ 1

De distel is een doornige en economisch nutteloze 
plant. Maar door de connectie met doorns in bovenstaande 
passage uit Genesis, is de distel ook een van de symbolen 
geworden voor het lijden en het offer van Christus. In oude 
crucifixen van Noord-Europese schilders als Lucas Cranach 
(de Oude en de Jonge) 2, groeide de distel aan de voet van 
het kruis. Voor iedereen die binnen de christelijke traditie is 
opgevoed, is het in ieder geval direct duidelijk dat een distel 
niet veel goeds beloofd: ‘Als een lelie tussen de distels, 
zo is mijn vriendin tussen de meisjes,’ staat immers in het 
Hooglied geschreven. 3

Coolen gaf haar publicatie, die in 2018 bij M HKA in 
Antwerpen ten doop werd gehouden, de titel Carlina 
Vulgaris. 4 De Latijnse naam van de ordinaire Driedistel. 
Natuurlijk is het een associatief spelletje met haar eigen 
naam en het woord vulgaris, dat staat voor ‘de gewone’, of 
erger, ‘de vulgaire’. Want het mag inmiddels duidelijk zijn: 
Caroline houdt meer van het gewone, het dagelijkse, dan 
van het uitblinkende. 

De Driedistel is oorspronkelijk vernoemd naar een 
Karolingische legende: ‘Toen onder zijn soldaten de pest 
uitbrak verscheen in een droom een engel aan Karel de 
Grote. Deze gaf hem de raad naar buiten te gaan en een pijl 
af te schieten in de richting van de ondergaande zon. De 
plant die geraakt zou worden, zou het geneeskruid zijn dat 
gebruikt moest worden om de pest een halt toe te roepen.’ 5 
Terwijl ik in de benedenzaal van Club Solo rondom de Thistle 
(Onopordum) uit 2020 draai, en me verwonder over de 
wijze waarop het licht van een heldere winterzon op het wat 
groenig glanzende, maar tegelijkertijd wat rafelig fluwelig 
aluminium valt, denk ik aan deze verhalen. En besef ik hoe 
toepasselijk actueel die pest-legende van Karel de Grote is, 
nu we langzaam uit de – hopelijk laatste – lockdown komen. 

Caroline nam hier als inspiratie de zilvergrijs-groene 
Ezelsdistel, die vooral in Oost- en Centraal-Europa 
voorkomt. Hij is veel groter en monumentaler dan de 
Driedistel en daardoor sculpturaal een stuk interes-
santer voor de kunstenaar. De barokke wijze waarop de 
grote bladeren vanaf de vloer omhoog krullen, roept het 
beroemde acanthusmotief in herinnering dat veelvuldig 
werd toegepast op Griekse en Romeinse kapitelen. Alsof de 
beeldhouwer tegenover die sierlijk krullende mediterrane 
traditie iets stekeligs wilde stellen. Waar het bladmotief 
eeuwenlang als ornament werd toegepast, is het hier 
zelfstandig en opzichzelfstaand geworden. Het duwt 
zichzelf krachtig en dynamisch uit de grond omhoog. Door 
het gebruik van aluminium onderstreept de kunstenaar de 
ruwe stekeligheid nog eens. 

She works in a slow, analytical way. Each idea takes a 
direct form, and with each formal addition, she applies a 
layer of meaning. This allows her to make simultaneous 
associations at the visual and conceptual level. And this 
is also how I’m experiencing her Club Solo exhibition.  
I walk around, look, read passages of text carved into 
the sculptures, take a step back, and can’t resist the odd 
temptation to touch. I wander, I associate, I ponder. 

Take Thistle. In the western (i.e. Christian) tradition, 
thistles symbolise worldly sorrow and sin. In Genesis, 
it is God who speaks to Adam: ‘Because you listened 
to your wife and ate fruit from the tree about which  
I commanded you, “You must not eat from it”, cursed is 
the ground because of you; through painful toil you will 
eat food from it all the days of your life; It will produce 
thorns and thistles for you, and you will eat the plants 
of the field. By the sweat of your brow you will eat your 
food until you return to the ground, since from it you were 
taken; for dust you are and to dust you will return.’ 1

The thistle is a thorny, economically useless plant. 
But its connection to thorns from the above passage 
from Genesis has also made the thistle into one of the 
symbols for the suffering and sacrifice of Christ. Old 
crucifixion scenes by Northern European painters like 
Lucas Cranach (the Elder and the Younger) 2 show the 
thistle growing at the base of the cross. To anyone raised 
in a Christian tradition, the thistle is a clear harbinger of 
bad news: ‘Like a lily among thorns is my darling among 
the young women,’ as the Song of Songs puts it. 3

Coolen christened her publication Carlina Vulgaris in 
2018, when it was shown at M HKA in Antwerp. 4 The 
Latin name for the carline thistle. Of course, this is a bit 
of wordplay on her own name and the word ‘vulgaris’, 
meaning ‘common-or-garden’, or worse, ‘vulgar’. By now, 
there is no room for doubt: Caroline is more keen on the 
common, the everyday, than on the exceptional. 

The carline thistle takes its name from a Carolingian 
legend: ‘When the plague broke out among his soldiers, 
Charlemagne was visited by an angel in his dream. The 
angel told him to go outside and shoot an arrow towards 
the setting sun. The plant it hit was to be the herb that 
would quell the pestilence.’ 5 As I circle the 2020 work 
Thistle (Onopordum) exhibited at Club Solo, and marvel at 
the way the crisp winter sunlight hits the greenish sheen 
of the frayed, velvety aluminium, these stories come to 
mind. I realise the current relevance of the Carolingian 
plague legend, as we slowly emerge from what will 
hopefully be the last lockdown. 

Here, Caroline’s source of inspiration was the silvery 
grey-green cotton thistle, which is most abundant in 
Eastern and Central Europe. With its greater, more 
monumental stature than the carline, the cotton thistle 
is far more sculpturally interesting. The big leaves 
baroquely curling upwards from the floor evoke the 
well-known acanthus motif that was so commonly 
seen on the capitals of Greek and Roman columns. As 
if the sculptor wanted to contrast the elegant curves 
from the Mediterranean tradition with something a little 
more prickly. Here, the leaf motif, having been used 
as an ornament for centuries, takes an independent, 
self-standing role. It forcefully and dynamically pushes 
its way out of the ground. The artist further underlines 
the rugged, thorny qualities of the work through the use 
of aluminium. 

The word ‘baroque’ springs to mind again when I view 
the wall-sized paper work titled Moonman. Next to the 
solitary contemporary man, a bag over his head, wild 
nature sprouts up from a birch woodland in in an uncon-
trollable eruption. The spiralling energy is comparable 

to that of the two thistles in this room. All this shows a 
fascination for nature’s force of growth. Life finds a way.

For all the infectious dynamism in the thistles and 
the work on paper, the 2016 work Chum is completely 
hermetic. The tent (chum is the Russian word for tent) 
engages the viewer in a game of push-and-pull. The bits 
of text carved into the porcelain force you to approach the 
sculpture in order to read them. But the actual entry to 
this tent is nowhere to be found. Like the smaller porcelain 
works (Birch Bark) on the wall of the stairwell, the whole 
sculpture appears to be drawn up of sheets of birchbark. 
The fascination for birch trees had been there all along, as 
we see in the woodcut of the shamanistic birch thicket in 
Moonman, for example. ‘The birch is a pioneer plant that 
quickly develops in barren, empty spots. Many people think 
of it as a weed,’ Caroline has said about her fascination for 
this tree. 6 But the inspiration for this particular work lay 
in a publication by Jos Schaeken. A professor in Balto-
Slavic languages and cultural history at Leiden University, 
Schaeken has studied mediaeval communication and 
retrieved well-conserved sheets of birchbark with snippets 
of text carved in them from an excavation in Russia. 

Birchbark, it turns out, is so durable that it was able 
to weather the ages. In his publication Stemmen op 
berkenbast (‘Voices on birchbark’) 7 he describes the 
crucial role these messages played in the Middle Ages, not 
dissimilar to our emails and texts. They pertain to all sorts 
of matters: errands, money, power, agreements, house-
keeping, sorrow, and love. He found them mostly in the 
city of Novgorod, south of what is now Saint Petersburg. 
Caroline selected personal ‘voice texts’ from his collection 
to feature in her work Chum. She converted the bark into 
porcelain plates with snippets like ‘Up to where the finger 
reaches’, ‘He won’t stand up for us’, ‘Send me a man and 
a steed’, ‘Let the vulva drink from the penis’, and ‘We have 
been harmed’. They are often uncomfortable excerpts 
about making contact and being in contact, tangibly carved 
into the hard skin of the tent. You can come closer and read, 
you can run your fingers along the wounded bark while lost 
in thought, but you won’t find a way inside. This tent is not a 
tent, it’s a minimalist cone, a formal construction that stays 
closed. Instead of bark, it’s made out of cold porcelain. 

She made Arslan, her most recent work, over the past few 
weeks on a residency in the graphic studio of the Frans 
Masereel Centrum in Kasterlee, Flanders. Once again, a 
journey to the East served as inspiration. East-Turkey to 
be precise. There, she spotted a lion-themed tapestry. A 
curious and rare motif. After some searching, she tracked 
down the village where the tapestry had been made. The 
tradesmen couldn’t understand what she saw in the tatty 
rug, they’d taken the lion motif out of production ages ago 
for a lack of demand. But they still had the patterns for her. 
To her, the layered quality of the woodcut (which shows a 
superimposition of multiple print passes) also symbolises 
the layeredness of current borders that cover up different, 
older borders and civilisations. 

Birchbark is converted to porcelain. Weeds are cast 
in bronze by the artist. It’s a way of playing with the banal 
and the majestic. She manages to elevate the things she 
finds on the fringe to museal proportions. She transforms 
a common trade to formal art. 

Caroline Coolen’s sculptures have a purifying element 
to them. By wandering from the beaten path, she finds 
beauty in the common, everyday life with its common 
traditions and customs. In doing so, she sets us viewers 
free from the unreal notion that we can mould the world 
around us to our liking, contrary to marketing and commu-
nication hype. It’s not for nothing that the Moonman figure 
walks around like a modern western tourist with a bag over 

Barok is ook waaraan ik denk als ik naar het wandvul-
lende werk op papier kijk, met de titel Moonman. Naast de 
eenzame, eigentijdse man, met een zak over het hoofd, 
borrelt de woeste natuur in een onbedwingbare eruptie uit 
een berkenbos omhoog. De spiralende energie is verge-
lijkbaar met die van de twee distels in deze ruimte. Uit alles 
spreekt een fascinatie voor de groeikracht van de natuur. 
Voor het bloed dat kruipt waar het niet gaan kan. 

Zo aanstekelijk dynamisch als de distels en het werk op 
papier, zo gesloten is het werk Chum uit 2016. De tent 
(chum is Russisch voor tent) speelt met de kijker een spel 
van aantrekken en afstoten. De in het porselein gekerfde 
teksten dwingen je het beeld te naderen, om te kunnen lezen 
wat er staat. Maar nergens vind je echt een ingang in deze 
tent. Het hele beeld lijkt – evenals de kleinere porseleinen 
werkjes aan de wand in het trappenhuis (Birch Bark) – 
opgebouwd uit vellen berkenbast. De fascinatie voor berken 
was er al, die zien we bijvoorbeeld ook in de houtsnede 
van de sjamanistische berkenbosjes in Moonman terug. 
‘De berk is pioniersvegetatie en ontwikkelt zich snel op 
kale en lege plekken. Veel mensen beschouwen het als 
een vorm van onkruid,’ beschreef Caroline haar fascinatie 
voor deze boom. 6 Maar voor dit specifieke werk vond ze 
haar inspiratie in een publicatie van Jos Schaeken. Als 
hoogleraar Balto-Slavische talen en cultuurgeschiedenis 
aan de Universiteit Leiden deed hij onderzoek naar commu-
nicatie in de middeleeuwen en vond hij bij opgravingen in 
Rusland goed geconserveerde vellen berkenbast waarin 
korte tekstfragmenten gekerfd zijn. 

Blijkbaar is de schors van de berk zo duurzaam dat 
het eeuwenlang bewaard kon worden. In zijn publicatie 
Stemmen op berkenbast 7 beschrijft hij hoe deze bood-
schappen een wezenlijke rol speelden in de middel-
eeuwen, vergelijkbaar met onze hedendaagse e-mails en 
tekstberichtjes. Het zijn berichtjes over allerhande zaken: 
boodschappen, geld, macht, afspraken, huishouden, 
ellende en liefde. Hij vond ze met name in de stad 
Novgorod, gelegen ten zuiden van het huidige Sint- 
Petersburg. Caroline koos uit zijn verzameling persoon-
lijke ‘stemmenteksten’ voor haar werk Chum. Ze zette de 
berkenbast om in porseleinen platen met korte teksten 
als: ‘Tot waar de vinger reikt’, ‘Hij komt niet voor ons op’, 
‘Stuur me een man en een hengst’, ‘Laat de vulva uit de 
penis drinken’ en ‘Ons is schade toegebracht’. Het zijn vaak 
ongemakkelijke teksten over contact maken en in contact 
zijn, op tactiele wijze gekerfd in de harde huid van de tent. Je 
kunt naderen en lezen, je kunt je vingers in gedachten langs 
de wonden in de boomschors laten glijden, maar je kunt er 
niet in. De tent is geen tent, maar blijkt een minimalistische 
kegelvorm, een formele constructie die gesloten blijft. Niet 
van schors, maar van koud porselein. 

Haar meest recente werk Arslan maakte ze de afgelopen 
weken tijdens een residentie in het grafisch atelier van het 
Frans Masereel Centrum in het Vlaamse Kasterlee. Ook hier 
was de inspiratie een reis naar het Oosten. Oost-Turkije dit 
keer. Daar zag ze een geweven tapijt met een leeuw. Een 
vreemd en zeldzaam motief. Na een zoektocht vond ze het 
dorp waar het tapijt ooit gemaakt was. De ambachtslieden 
begrepen niet wat zij in dat oude kleed zag, ze hadden het 
motief van de leeuw allang niet meer in productie omdat 
er geen vraag naar was. Maar ze konden haar nog wel de 
patronen laten zien. De gelaagdheid in haar houtsnede 
(waarin verschillende drukgangen over elkaar heen liggen) 
staat voor haar ook symbool voor de gelaagdheid van 
huidige grenzen waaronder andere, oudere grenzen en 
beschavingen schuilgaan. 

Berkenbast wordt omgezet naar porselein. Onkruid 
wordt door de kunstenaar in brons gegoten. Zo speelt ze 
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met het banale en het hogere. Wat ze in de marges vindt, 
weet ze op te waarderen tot museale proporties. Ze trans-
formeert volkse ambachtelijkheid tot formele kunst. 

Er is iets louterends in de beelden van Caroline Coolen. 
Door buiten de gebaande paden te kijken, vindt ze de 
schoonheid van het alledaagse, gewone leven met haar 
volkse tradities en gebruiken. Daarmee bevrijdt ze ons 
als toeschouwers van het door marketing en communi-
catie opgeklopte irreële beeld van de maakbare werke-
lijkheid. Niet voor niets loopt de figuur in Moonman als een 
eigentijdse westerse toerist met het hoofd in een zak. Is 
hij, terwijl hij op zoek is naar de highlights en must-sees uit 
zijn reisapp, blind voor de zwerm vogels boven zijn hoofd, 
voor de haast mystieke schoonheid van het berkenbos en 
de wervelende energie die daaruit opdoemt?

Door het vreemde, onaangepaste te omarmen, toont 
Caroline ons de schoonheid van de marges. Van wat het 
eigenlijke normale leven is. Je moet alleen wat tijd hebben 
voor een omweg en af en toe eens een achteraf pad nemen. 
Dwalen door de stedelijke of de echte wildernis en je 
kinderlijk verwonderen over wat je tegenkomt. 

his head. Has his search for highlights and must-sees 
driven by his travel app blinded him to the swarm of birds 
right above him, to the almost mystical beauty of the birch 
trees and the whirling energy they exude?

In embracing the strange and maladjusted, Caroline 
shows us the beauty of the fringe. Of the real, normal 
life. You just need to take a little time for a detour and the 
occasional back-alley. Time to wander through the urban 
or actual wilderness and marvel with childlike wonder at 
what crosses your path. 

noten

1 Genesis 3 vers 17-19 (cursivering door de auteur)
2 Altaarstuk van de kruisiging voor de St. Peter en St. Paul Kerk in Weimar. Begonnen 

door Lucas Cranach de Oude, in 1555 afgemaakt door zijn zoon.
3 Hooglied, 2,2. Zie: https://bijbel.eo.nl/bijbel/hooglied/2
4 https://carolinecoolen.com/nl/over/publicatie/carlina-vulgaris
5 https://www.ensie.nl/waarom-brandnetel/distel-drie-carlina-vulgaris
6 https://kunstletters.wixsite.com/kunstletters/single-post/2017/05/16/geheimen-

in-berk-en-porselein-chum-van-caroline-coolen
7 J. Schaeken, Stemmen op berkenbast, Leiden University Press, 2012

notes

1  Genesis 3 verse 17-19 (italics added by author)
2  Altarpiece of the crucifixion for the St Peter and St Paul Church in Weimar. 

Started by Lucas Cranach the Elder, completed by his son in 1555.
3  Song of Songs, 2,2. See: biblegateway.com/passage/?search=Song of  

Songs 2&version=NIV
4  https://carolinecoolen.com/en/over/publicatie/carlina-vulgaris
5  Translated from: 

https://www.ensie.nl/waarom-brandnetel/distel-drie-carlina-vulgaris
6  https://kunstletters.wixsite.com/kunstletters/single-post/2017/05/16/

geheimen-in-berk-en-porselein-chum-van-caroline-coolen
7  J. Schaeken, Stemmen op berkenbast, Leiden University Press, 2012
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Awoiska 
van der Molen
#367-5
ontwikkelgelatinezilverdruk / gelatin silver print, 2014
collectie / collection Kunstmuseum Den Haag

Yasmijn Jarram
conservator / curator Kunstmuseum Den Haag

A state of landscape

It takes some thistle species two years to reach their definitive 
form. The roots and rosette appear first, to be followed by 
flowers and fruits only later. The most common variant is 
the creeping thistle with its purple flowers, which thrives on 
rugged terrain: along the road, and on agrarian and fallow 
land. Their presence helps fertilise the soil for other plants. 
Regardless, thistles are often thought of as a weed, though 
they take considerable effort to remove. The rhizome can 
form a deep, endlessly branching system that easily breaks 
off only to sprout a new plant again. The fuzzy seed is capable 
of travelling great distances in the wind to settle new areas.  
 
The thistle, as unwanted as it is indestructible, is a recurring 
motif in Caroline Coolen’s oeuvre, which revolves around nature, 
the landscape, and animals. To Coolen, thistles symbolise the 
hidden side of the coin: it is said that the plant even possesses 
healing and purifying properties. Coolen’s work shows the 
thistle’s characteristic, prickly contours in a range of guises, 
including wood engraving, collage, bronze, and ceramic. 
Survivors and pioneers also appeal to Coolen in the social sense. 
To meet them, she readily travels to desolate places, such as 
parts of Russia. On one of her journeys, she became fascinated 
by Roma communities. For centuries, they’ve been stigmatised 
and forced to live in the margins of society.
 
Dutch artist Awoiska van der Molen (1972) is another keen 
visitor of remote sites. She takes black-and-white landscape 
pictures that seem to have been scrubbed of all sense of time, 
space and place. Her mysterious, semi-abstract imagery is the 
product of long stretches of isolation in nature. Accompanied 
by her analogue camera, Van der Molen slowly makes her way 
through new territory in an attempt to understand its core or 
identity. Since she’s unable to review each photo immediately 
on a screen, she can’t be too result-oriented in her photography. 
It’s not until a few weeks after she returns that she heads into 
the darkroom to develop and print her pictures manually. This 
is a slow, painstaking process: a run of small prints on baryta 
paper is followed by large-size prints, some of which she edits 
with a fine brush. 

Kunstmuseum Den Haag

Een staat van landschap

Sommige distelsoorten doen er twee jaar over om hun 
definitieve vorm aan te nemen. Eerst ontstaan alleen de 
wortel en het bladrozet, later pas volgen de bloemen en 
vruchten. De meest geziene variant is de paarsbloeiende 
akkerdistel, die het best gedijt in ruwe omgevingen: in de 
berm, op landbouwgrond of braakland. Daar maken zij de grond 
vruchtbaar voor andere planten. Niettemin worden distels 
veelal afgedaan als onkruid, hoewel ze zich met moeite laten 
verwijderen. De soms meterlange wortelstokken, eindeloos 
vertakt, breken gemakkelijk om vervolgens opnieuw door 
te groeien. Het pluizige zaad kan met de wind over grote 
afstanden meereizen, om neer te dalen in nieuwe gebieden.  
 
De distel, ongewenst maar onverwoestbaar, is een veelvoor-
komend motief in het werk van Caroline Coolen. Natuur, 
landschap en dieren staan daarin centraal. Voor Coolen symbo-
liseert de distel de onderbelichte kant van de medaille: de plant 
zou bijvoorbeeld evengoed een zuiverende, genezende kracht 
bezitten. In Coolens werk verschijnen de kenmerkende stekelige 
contouren in verschillende gedaanten, zoals houtsneden, 
collages, brons en keramiek. Ook in maatschappelijke zin voelt 
Coolen zich aangetrokken tot overlevers en pioniers. Hiervoor 
trekt ze graag naar desolate oorden, onder meer in Rusland. 
Zo raakte ze tijdens een van haar reizen gefascineerd door 
Romagemeenschappen. Zij worden al eeuwen gestigmatiseerd 
en verdrongen naar de randen van de samenleving.
 
De Nederlandse kunstenaar Awoiska van der Molen (1972) 
bezoekt eveneens graag afgelegen plekken. Zij maakt zwart-
witte landschapsfoto’s waarin elk gevoel voor tijd, ruimte en 
plaats lijkt te zijn uitgewist. Deze geheimzinnige, semi-abstracte 
beelden komen tot stand tijdens langere periodes van afzon-
dering in de natuur. Met haar analoge camera beweegt Van der 
Molen zich langzaam door zo’n nieuw territorium, waarbij ze de 
kern of identiteit ervan probeert te doorgronden. Omdat ze haar 
foto’s niet meteen kan bekijken op een schermpje, is ze tijdens 
het fotograferen niet bezig met het resultaat. Pas enkele weken 
na terugkomst gaat ze de donkere kamer in om de beelden te 
ontwikkelen en met de hand af te drukken. Dit proces is traag en 
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1 Thistle (Onopordum), 2020   p. 6, 11
aluminium, porselein

2 Chum, 2016  p. 7, 9
porselein, roestvrij staal

3 Pixelthistle, 2021   p. 6, 10
houtsnede op metaal op hout

4 Thistle (Onopordum) small, 2020 
 aluminium

5 Moonman, 2013   p. 8
acryl en houtsnede op papier
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6 Birch Bark, 2016   p. 5, 22 – 23
porselein

7 Thistles 1 en 2, 2021   p. 17
brons

8 Arslan, 2022   p. 12 – 13, 14 – 15 
houtsnede op papier

9 Glorie I, Glorie II, 2021   p. 20
manuele offset op papier in  
polyesterhars, geframed in metaal

10 Silver Thistle, 2021   p. 19
houtsnede op metaal op hout

11 Thistle 3, 2021   p. 21
brons

 DOCUMENTATIERUIMTE

12 Black Swan, 2021   p. 25
Brons

13 Tree of life, 2022    p. 24
houtsnede op papier

 CAFÉ 

14 Culprits of death II

 MULTIPLE
15 Culprits of death   p. 32

De multiple van Caroline Coolen 
werd speciaal  voor deze tentoonstelling 
gemaakt, in een oplage van zeven 
exemplaren. Het werk is voor 
€ 250,- te koop in Club Solo.

Caroline Coolen
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Awoiska van der Molen
#367-5

Kunstmuseum Den Haag

arbeidsintensief: pas na kleine afdrukken op barietpapier volgen 
de grote prints, die ze soms nog met een penseeltje bewerkt. 

Ook de uiteenlopende werken van Caroline Coolen ontstaan 
meestal in fasen, waarin het fysieke element een belangrijke rol 
speelt. Doorlopend verzamelt Coolen potentiële ingrediënten die 
soms jaren kunnen blijven liggen, variërend van rauwe materialen 
als brokken puin, stukken glas, ijzer en beton tot gevonden 
porseleinen beeldjes. Vaak vertrekkend vanuit boetseren – klei is 
haar basismateriaal – kunnen deze losse onderdelen gezamenlijk 
opeens een nieuwe vorm vinden. Net als bij Van der Molen is het 
uiteindelijke werk daardoor niet zozeer de uitvoering van een 
bedacht idee, maar kan het eerder beschouwd worden als een 
natuurlijke uitkomst van een intuïtief en gevoelsmatig proces. 

Waar in de fotografie vaak de weidsheid van een landschap 
wordt benadrukt, zijn de beelden van Van der Molen bijna 
claustrofobisch te noemen. Het werk #367-5 toont nog net het 
silhouet van een rij boomtoppen, afstekend tegen een donkere 
lucht. Het is niet langer een representatie van een daadwer-
kelijk landschap, maar een impressie van een innerlijke wereld. 
Voor zowel Van der Molen als Coolen is het werk een manier 
om grip te krijgen op de bestaande werkelijkheid en deze te 
vangen in een enkel, gecondenseerd beeld. Hoewel zij beiden 
niet letterlijk zichtbaar zijn in hun werken – die hoe dan ook zijn 
verstoken van menselijke aanwezigheid – kunnen deze toch 
worden beschouwd als persoonlijk. De surrealist Dali omschreef 
het al eens treffend: de geest is een staat van landschap.

The works from Caroline Coolen’s diverse oeuvre are also often 
created in phases, with an emphasis on the physical aspect. The 
potential ingredients that Coolen continuously collects can be 
kept in stock for years on end, and vary from raw materials like 
pieces of debris and fragments of glass, iron and concrete to 
found porcelain statues. Modelling clay is usually the point of 
departure from which these separate components can come to 
derive a sudden new meaning together. Like with Van der Molen, 
this means the resulting work is not so much an execution of a 
planned idea, but rather it should be viewed as the outcome of 
an intuitive sensory process. 

Whereas most photography emphasises the grandness of a 
landscape, Van der Molen’s pictures are almost claustrophobic. 
Her work #367-5 barely shows the silhouette of a row of treetops 
against a dark sky. No longer representing an actual landscape, 
the photograph gives an impression of an inner world. Both Van 
der Molen and Coolen use their work to get a grip on reality as it 
exists, and to capture it in a solitary, condensed image. Though 
neither artist is strictly visible in their works —lacking a human 
presence altogether as they do— these can nevertheless be 
considered personal. As the surrealist Dali pointedly noted: 
mind is a state of landscape.
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Club Solo presents solo exhibitions of Dutch and Belgian artists. Curators of the Van Abbemuseum, Eindhoven,  
M HKA (Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen), Kunstmuseum Den Haag and S.M.A.K., Ghent, respond to  
the artist’s work by adding a specific contribution from their collection to the exhibition. A catalogue is published  
to accompany each exhibition, containing one article written at the artist’s request, and another written by the  
curator of the participating museum.

Club Solo
Thomas Bakker, Marijke de Bie, Iris Bouwmeester, Mayke Breukers, Jolijn Durinck, Florette Dijkstra, 
Berry van Gerwen, Anthonie Peeters, Antonietta Peeters, Marike Schellekens

productie tentoonstelling / production exhibition Iris Bouwmeester

met dank aan / thanks to
Gemeente Breda / The City of Breda (NL)
Provincie Noord-Brabant (NL)
Mondriaan Fonds (NL)
Kunstmuseum Den Haag (NL)
Yasmijn Jarram, conservator / curator Kunstmuseum Den Haag

tekst / text Rebecca Nelemans, Yasmijn Jarram
ontwerp / design Berry van Gerwen
fotografie / photography Peter Cox, Bart Kemps (pag. 4 en 16)
vertaling / translation Lenne Priem
redactie / redaction Florette Dijkstra
druk / print NPN Breda (NL)

een uitgave van Club Solo / a Club Solo publication

Antonietta Peeters 24 augustus – 7 september 2014
Wesley Meuris 23 november – 21 december 2014
Erik Wesselo 22 februari – 22 maart 2015
Voebe de Gruyter 3 mei – 31 mei 2015
Peter Otto 6 september – 4 oktober 2015
Iris Kensmil 1 november – 29 november 2015
Ton Boelhouwer 28 februari – 28 maart 2016
Gert-Jan Prins 1 mei – 29 mei 2016
Ine Lamers 18 september – 30 oktober 2016
Karin Arink 20 november – 18 december 2016
Q.S. Serafijn 27 januari – 5 maart 2017
Gerald van der Kaap 23 april – 28 mei 2017
Klaar van der Lippe en Bart Stuart 10 september – 8 oktober 2017
Hester Oerlemans 19 november – 17 december 2017
George Korsmit 26 januari – 25 februari 2018
Keiko Sato 25 maart – 22 april 2018
Stijn Peeters 27 mei – 24 juni 2018 
Karel Doing 6 september – 21 oktober 2018
Joke Robaard 25 november – 23 december 2018
Julika Rudelius 26 januari – 3 maart 2019
Stijn Ank 24 maart – 28 april 2019
Merijn Bolink 19 mei – 23 juni 2019
Michèle Matyn 8 september – 6 oktober 2019
Wafae Ahalouch 17 november – 22 december 2019
Cécile Verwaaijen 25 januari – 8 maart 2020
Marjolijn Dijkman 10 september – 28 oktober 2020
Kees Goudzwaard 19 november 2020 – 10 januari 2021
Aaron van Erp 16 mei – 27 juni 2021
Jean Bernard Koeman 5 september – 17 oktober 2021
Ansuya Blom 7 november – 19 december 2021
Caroline Coolen 6 februari – 20 maart 2022

© Club Solo 2022

ISBN/EAN: 978-94-93119-17-8

Kloosterlaan 138

4811 EE Breda NL

clubsolo.nl

ansuya
blom



32




