Uit: Brabant Cultureel; oktober 2007.
Door: Anna van der Burgt

Etser Ad Willemen (Tilburg 1941) is gespecialiseerd in het tekenen van naakt.
Vrouwelijk naakt, genoteerd tijdens poseren
in zijn atelier en uitgewerkt met een speelse, schijnbaar nonchalante trefzekerheid die
de ware meester verraadt.

Deze maand komt zijn nieuwe boek

naakt+'

uit. Het laat zich bekijken als een boek over
lievelingsdieren. Ach kijk nou toch hoe lenig
ze zich uitrekken, hoe grappig ze rusten op
een matje, hoe verleidelijk ze zich kronkelen
op een luie stoel en kijk eens die klauwtjes,
die valse rode nageltjes aan hun bleke pootjes. En wel ja, wel een truitje aan, maar geen
onderbroek en zo de blits maken.
Uit: Naakt + Ad Willemen.

Het kwam allemaal door tante Thea

Ad Willemen: naakt+
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Saulus

in het flatgebouw de enige die een telefoon bezat. Toen Ad

De drukproef van 'naakt+' ligt naast de pc als man passeert.

van zijn moeder bij haar moest gaan opbellen kon hij vanuit

'Wat heb je daar nu toch?' 'Een boek met tekeningen van

de gang door een bovenlicht in de huiskamerdeur de boven-

naakte vrouwen.' 'Wat doe je daarmee?' 'Een recensie schrij-

kant van tante Thea zien hangen, bloot, in olieverf en inge-

ven.' Volgt bladeren, glimlachen, geamuseerd knorren en de

lijst. Hij ging op zijn tenen staan om nog meer te zien. Zei

vraag: 'Waar gaat het naartoe?' 'Het gaat nergens naartoe,

later dat hij zich had gevoeld als de apostel Paulus die, op

het gaat uitsluitend over naakte vrouwen.' 'O, een gluur-

weg naar Damascus, van zijn blindheid werd genezen.

boek.' 'Zoiets, maar wel van hoog artistiek niveau.' 'Zeker,
zeker, het zijn mooie tekeningen en heel onschuldig.'

Cranach

De betovering door het vrouwelijk naakt komt, als we

Maar er is nog een vroegere invloed die Willemen tot naak-

Willemen op zijn website (www.adwillemen.nl) mogen gelo-

ten tekenen dreef. Hij werd als zesjarige hevig aangegrepen

ven, door tante Thea, de bovenbuur van de familie Willemen

door een afbeelding in het tijdschrift Kijk, een naakte Venus

in een Tilburgs flatgebouw. Het was in 1962. Ad droeg nog

van Lucas Cranach als illustratie bij een artikel over door de

een korte broek, was misdienaar, en zijn kennis over de ana-

Duitsers geroofde kunstschatten. Na zijn opleidingen in

tomie ging niet verder dan informatie van de Winkler Prins

Tilburg en Breda ontwikkelde hij zich tot een internationaal

Medische Encyclopedie voor het Hele Gezin. Tante Thea was

vermaard graficus. Vorig jaar exposeerde hij in Tilburg negen

grote staande tekeningen van vrouwelijke naakten, geïnspi-

borst, kruipt omhoog naar het gelaat en krijgt daar ineens

reerd op naakten van Cranach. Hij publiceerde tot nu toe

hulp van rood voor de onderlip, groen en geel voor de lap

Het geheime oeuvre van Adriaan Willemen, met penseel- of onder het malse witte vlees, en blauw dat als loom water om
potloodtekeningen uit de periode 1962-1991, en een soorthet hoofd door dit naaktlandschap stroomt. We zien een
gelijk boek, Afrika. Voor het nieuwe boek zijn alleen tekeninvrouw die bereidwillig een bol been opzij zet om ons een blik
gen met zwart en kleurpotlood uit de periode 1990-2005

op haar intieme delen te geven, we zien billetjes uit een slip

gebruikt. Je komt er naast zijn bewondering voor Cranach en

buitelen, we zien hoe strokenmouwen als een verentooi een

de Japanner Foujita verwijzingen naar andere beroemde kun-

vrouw sieren die gekleed in bad stapt en hoe iemand in rood

stenaars tegen. Willemen werkt zijn observaties van de wer-

badpak haar teen bekijkt en hoe een ander in de buurt van

kelijkheid later uit en dat geeft hem extra gelegenheid en

haar schaamstreek met een epileertang doende is. Maar

vrijheid om met het onderwerp te spelen en zich beeldende

naast die menselijke gegevens vallen de geslaagde abstrac-

grapjes te veroorloven. Tussen alle sierlijke handen, voeten

ties van de tekeningen op: de ingewikkelde stapelingen van

en ledematen vind je ineens een hand die opzettelijk lomp is

een liggend lichaam en het landschap van een lijf dat als

als een lege rubber handschoen of een arm die buigt als

een sereen, bleek gebergte opstijgt uit een liggende badjas.

gekookte macaroni.
Bad

Info

Naar Willemens tekeningen kijken heeft iets van kaart lezen:

naakt+ , tekeningen van Ad Willemen uit de periode 1990-2005,

Het zwarte potlood glijdt langs een rug, steekt de dij over

uitgegeven bij Kempen Uitgevers Zaltbommel met teksten van '

om daar de andere dij te ontmoeten, tipt even de navel aan

Ulco Mes en Ed Schilders, in een oplage van 1000 exemplaren.

en breekt met een kronkelig lijntje de elleboog af (o ja,

€34,50

begrijpt de kijker: textiel, een badlaken of zo), registreert de

