Dindi
Ich Trage meine Kindheit,
2012, C-print op plexiglas, 100 x 175 cm.

interview

‘Ik werk net als een olieverfschilder die schildert in lagen, laag over laag over laag,’
zegt beeldend kunstenaar en fotograaf Dindi van der Hoek. Hoewel het eindresultaat
van haar werk steeds een foto is, gaan er dagen van tekenen, knippen, zagen, stikken,
naaien, hameren en… duiken aan vooraf. Dindi creëert complete onderwaterwerelden
in 3D, om ze vervolgens terug te brengen tot het platte vlak.

Tekst: Lonneke Kok Beeld: Dindi van der Hoek

Dindi van der Hoek is niet zomaar fotoKooning Academie begonnen met schilgrafe. Ze is eerder een beeldend kunstederen en hoewel ik steeds meer kostuums
naar, voor wie de camera enkel het
en objecten ben gaan maken kan ik dat
sluitstuk van haar werk vormt. Aan één
platte vlak toch niet loslaten. Maar ik
‘foto’ – verkocht in een oplage van zeven
ben wel heel trots om te kunnen zeggen
– heeft ze honderd tot honderdvijftig uur
dat ik alles wat op dat platte vlak is te
werk, vertelt ze in haar atelier aan de
zien zelf heb gemaakt. Van de schmink
rand van de binnenstad van Gouda.
tot de kostuums, o f vleugels die ik aan
DINDI VAN DER HOEK
Voor haar werk maakt ze
elkaar heb gelast en canvas overheen heb
namelijk alles zelf: kostuums, pruiken,
Dindi van der Hoek (1976)
getrokken – a lles wat je bedenken kunt.’
studeerde in 1999 af aan de Willem de
accessoires, zelfs decorstukken. 
Kooning Academie en het Piet Zwart InstiHandelsmerk
En dan duikt ze vervolgens ook nog het
tuut (2000). De afgelopen vijftien jaar heeft
Dindi een professionele beroepspraktijk als
Ooit was het de schilderkunst die haar
zwembad in om gedeeltes onder water
beeldend kunstenaar ontwikkeld met een
motiveerde om naar de Willem de
te fotograferen, waarna een minutieuze
eigenzinnig fotografisch oeuvre.
Kooning Academie in Rotterdam te
digitale beeldbewerking volgt om ondergaan. De eerste jaren van haar opleiding
en bovenwateropnamen te versmelten.
schilderde ze vooral. Ze was geïnspireerd
Dindi: ‘Ik werk eigenlijk als een schilder,
door het werk van Francis Bacon, Frida Kahlo, Caravaggio. 
in allerlei etappes en fases. Een olieverfschilder wacht tot de
Tot ze op zeker moment zichzelf begon te fotograferen als hulpeerste laag droog is voor hij de tweede aanbrengt. Ik doe
middel voor haar schilderwerk en haar docenten haar aan
hetzelfde: i k maak eerst een schets, dan zoek i k een model, 
moedigden daarmee door te gaan. Haar vader, een fervent
ik maak m
 ijn kostuums en objecten, ga fotograferen, 
duiker, opperde voor het eerst het idee eens onder water te
bewerk de foto, g a met de foto het water in en bewerk de 
fotograferen. Z
 e probeerde het en had meteen haar handelsfoto opnieuw.’
merk te pakken. Haar werkwijze en haar eigenzinnige blik
Rekwisietenzolder
baarden opzien, het leverde haar prijzen op en vooral: ze had
Bij het betreden van haar atelier is het alsof je de rekwisieteneen vorm gevonden die haar inspiratie blijvend zou voeden.
zolder van een theater binnenstapt. Dindi is omringd door
‘Door onder water te fotograferen voeg ik iets o nverwachts toe
vrouwenfiguren met pruiken tot op de grond, bustes met half
aan mijn werk’, legt Dindi uit. ‘Onder water gelden andere
afgemaakte jurken en kraagjes, rubberen poppen met bleke
wetten voor lichtval en reflectie, d
 e zwaartekracht wordt deels
snoetjes en een opgezet musje in een hangmat. Allemaal
opgeheven. De compositie van mijn werken denk ik helemaal
ruimtelijk werk, allemaal even tijdrovend. En toch blijft het
uit, van de houding van de modellen tot de jurken die ik voor
gedroomde eindresultaat altijd die foto, dat platte beeld.
ze maak. Niets is toevallig. Dat water heb ik nodig om er een
De hele entourage die Dindi voor haar werk creëert, eindigt
verrassing in te brengen. H
 et water brengt iets teweeg wat ik
uiteindelijk ingeklemd tussen glas. ‘Ik ben op de Willem de
zelf nooit zo k an bedenken.’
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Collective,
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Nocturne,
2012, C-print op plexiglas,
120 x 150 cm.
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