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explosie, waarin hij zich ook laat leiden door deze energie

Juist wanneer het individu hier zelf weinig keuzes in kan

vertelt de verhalen met de bedoeling dat geschiedenissen

die zich vertaalt in abstracte vormen op papier. Hier houdt

maken. Ook belichaamt het textielrestje de existentiële

niet worden vergeten. Net zoals dit in orale culturen

vervolgens de vergelijking met action painting op.

eenzaamheid in ieders leven, juist als je hiervan afscheid

gebeurt: het levend houden door het verhaal te vertellen,

Cox houdt het namelijk niet bij de verftoets als zijn beeld-

moet nemen.

van generatie op generatie. Cox behoort tot de generatie

taal, maar hij voegt hieraan voorwerpen, artikelen uit

In Prayer for an Unseen Child (2005) wordt het oog direct

kunstenaars die put uit voorbije tijden, uit de hedendaagse

kranten, touw en foto’s toe. De collage, en assemblage,

getroffen door de expressieve kleurvlakken. Dan pas gaat

populaire cultuur en met oog voor de snelle (beeld)cultuur.

van krantenknipsels, kaartjes, stukken hout, touw etc. als

de blik via het houten speelgoedmuisje, het kruis en het

Rik Cox geeft wellicht onbedoeld een tegenwicht tegen de

kunstvorm zijn onverbrekelijk verbonden met het werk

kussen van boeksnippers, naar het lichtkoordje. Het kind

vluchtigheid en snelheid van de huidige tijd. ‘Ik wil respect

van Kurt Schwitters (Duitsland, 1887–1948). Schwitters

is er niet, niet in zijn bedje in ieder geval. De hardheid in

tonen voor dat wat is geweest en ook zorgdragen voor dat

gebruikte deze voorwerpen uit het dagelijks leven, die hij

vorm en structuur afgewisseld met het zachte en lichte

wat dreigt weg te gaan’, zo stelt de kunstenaar.

veelal op straat vond, om nieuwe beeldstructuren te

geeft een weemoedige sfeer.

creëren. Naoorlogse kunstenaars die de collage en

Asian Libel daarentegen oogt open door het heldere

assemblage als kunstvorm gebruikten, zijn bijvoorbeeld

kleurgebruik en lichte verftoets. De titel geeft een andere

This publication was issued to coincide with the eponymous

Robert Rauschenberg (Verenigde Staten, 1925) en

wending aan het lezen van dit werk. Het blijkt Cox’

exhibition in the offices of the Lenoirschuring printing

Joseph Beuys (Duitsland, 1921–1986).

verbeelding van foto’s bij het verhaal uit zijn oude

company in early 2007.

Rik Cox betoont zich bescheiden tegenover deze grote

geschiedenisboeken over de gebeurtenissen in Pearl

namen uit de moderne kunstgeschiedenis. En het is ook

Harbour tijdens de Tweede Wereldoorlog.

maar de vraag of het werk van Cox zich via deze
stromingen beter laat verstaan door de beschouwer.
Cox’ werk is zeker wel verbonden met de geschiedenis.
Bekende en onbekende geschiedenissen.

Mieke van der Star, art historian, Amsterdam
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maken. Ook belichaamt het textielrestje de existentiële

vervolgens de vergelijking met action painting op.

eenzaamheid in ieders leven, juist als je hiervan afscheid

Cox houdt het namelijk niet bij de verftoets als zijn beeld-

moet nemen.

taal, maar hij voegt hieraan voorwerpen, artikelen uit

In Prayer for an Unseen Child (2005) wordt het oog direct

kranten, touw en foto’s toe. De collage, en assemblage,

getroffen door de expressieve kleurvlakken. Dan pas gaat

van krantenknipsels, kaartjes, stukken hout, touw etc. als

de blik via het houten speelgoedmuisje, het kruis en het

kunstvorm zijn onverbrekelijk verbonden met het werk

kussen van boeksnippers, naar het lichtkoordje. Het kind

van Kurt Schwitters (Duitsland, 1887–1948). Schwitters

is er niet, niet in zijn bedje in ieder geval. De hardheid in

gebruikte deze voorwerpen uit het dagelijks leven, die hij

vorm en structuur afgewisseld met het zachte en lichte

veelal op straat vond, om nieuwe beeldstructuren te

geeft een weemoedige sfeer.
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kleurgebruik en lichte verftoets. De titel geeft een andere

assemblage als kunstvorm gebruikten, zijn bijvoorbeeld

Unknown Life #2 (2005)

Robert Rauschenberg (Verenigde Staten, 1925) en

acrylic, newspaper and photograph on paper

Joseph Beuys (Duitsland, 1921–1986).
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namen uit de moderne kunstgeschiedenis. En het is ook

E.S. Henstra, Room 14 (Unknown Life #3) (2005)

maar de vraag of het werk van Cox zich via deze

acrylic, cardboard, newspaper, cloth and feathers on paper

stromingen beter laat verstaan door de beschouwer.
Cox’ werk is zeker wel verbonden met de geschiedenis.
Bekende en onbekende geschiedenissen.
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Book of the Earth (2005) verwijst wellicht het meest van al

Unknown Life #4 (Made in France) (2005)

zijn werken naar het belang van papier in het leven en werk

acrylic, newspaper, charcoal, brown tape, photograph and branch on paper

van Rik Cox. Papier, karton en Japans rijstpapier zijn
1
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64 x 90 cm, 25 /4 x 36 /8 inches

bijeengebracht:
van de gewone dagelijkse variant, via het
4

De drie werken onder de titel Unknown Lives (2005) zijn

Prayer for an Unseen Child (2005)

een ode aan het onbekende leven. Op Unknown Life #2

acrylic, plastic, wood, paper and cardboard

en Unknown Life #4 zijn foto’s zichtbaar die een bepaald

103.5 x 63.5 cm, 40 /4 x 25 inches

optimisme uitstralen. Beide foto’s zijn portretten van

Voor Prayer
for a Discarded Branch (2005) gebruikte Cox
5

robuuste en ‘werkende’ karton, naar het kwetsbare en

kunstzinnige rijstpapier. Het is een ode aan het materiaal
dat zo rijk is in zijn verschijningsvorm en mogelijkheden.
3

oude monstervellen van het zogenaamde Stratakolour,

jonge vrouwen: de een blikt open en blijmoedig in de lens,

Asian Libel (2005)

de ander houdt een boeket bloemen vast. De zwart-

acrylic and newspaper on paper

witfoto’s zijn herkenbaar; velen zullen in hun familiefoto-

83.2 x 96 cm, 32 /4 x 37 /4 inches

boeken een dergelijke portretfoto zijn tegengekomen.

van de tak
werd met een gel bewerkt, waardoor de donkere
6

parchment papier waarmee in de regel luxe drukwerk
wordt gemaakt. De tak lag op straat. De platgetreden bast
3

3

De foto’s zijn omgeven door fragmenten uit rouw-

Book of the Earth (2005)

advertenties uit hedendaagse kranten. Unknown Life #3

acrylic, ink, sand, metal, paper, Japanese rice paper,

heeft een andere titel meegekregen: E.S. Henstra, Room 14.

cardboard and dried petunia stems

Ditmaal geen foto, maar een kledingmerkje en een

58 x 113 x 17.1 cm, 22 /8 x 44 /2 x 6 /4 inches

gedeeltelijke rouwadvertentie temidden van de abstracte

blijven en
kunnen een verhaal vertellen. In het kleine en
7

kleur van de tak behouden blijft. De lichte glans van de gel
maakt het stuk hout levendig. Maar belangrijker voor de
kunstenaar is dat het hout behouden blijft.
Ook afgevallen bladeren zijn het waard om bewaard te
7
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intieme Autumn Leaves (2005) tonen de doorboorde en

kleurvlakken. Het stukje stof heeft een prominente plek in

Prayer for a Discarded Branch (2005)

het werk. Het is een merkje uit een tweedehandskleding-

acrylic and bark on paper

stuk dat Cox ooit bewaarde. Toen Cox de kleding van zijn

94.2 x 63.1 cm, 37 /8 x 24 /8 inches

vader uitzocht nadat deze was overleden in een hospice,

de bladeren
in herinnering.
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viel zijn oog op eenzelfde soort label. Hoewel het teken in
Unknown Life #3 het leven waarnaar de titel verwijst
minder anoniem maakt, wierp dit stukje stof voor Cox juist

droge bladeren kwetsbaar. Cox brengt via dit werk het
beeld van de lente en van het eerder ruisende bestaan van
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Autumn Leaves (2005)
acrylic, dried leaves, paper and metal on wood
HET BEELDVERHA AL
5

17.7 x 14.4 cm, 7 x 5 /8 inches

de vraag op naar de identiteit van iemand en hoe deze kan

Rik Cox is een verhalenverteller. Het verhaal wordt met

wijzigen gedurende de verschillende fases van het leven.

zorg bewaard opdat het kan worden doorgegeven. Hij

