
Karen Vermeren: ‘Alsof je in een gletsjer terecht bent gekomen’ 
Dit is een samenvatting van een langer interview dat Maarten Buser met Karen Vermeren hield. Het hele 
interview is te lezen in Gonzo (circus) #130. 
 
 
10 januari opent een duotentoonstelling van Leen Van Tichelen en Karen Vermeren: 
‘Circumscription’. Ze studeerden samen schilderkunst, maar in Blanco (te Gent) zullen ze 
beiden een installatie laten zien. Hoe zit dat zo? We spraken Vermeren voor Gonzo (circus) 
#130, en kwamen erachter waarom haar schilderingen installaties zijn. 
 
Vermerens kunst heeft raakvlakken met schilderkunst, al heeft ze het zelf over installaties. 
Haar werk bevindt zich ongeveer op een kruispunt tussen die twee vormen: haar schilderingen 
gaan een dialoog aan met het oppervlak waarop ze zijn aangebracht. Vermeren beschildert 
onder meer muren en ramen. In het laatste geval wordt het uitzicht vervangen door haar 
schildering, maar omdat het glas niet ‘dichtgeplamuurd’, blijven bijvoorbeeld passanten of 
tegenoverliggende gebouwen door de verf heen zichtbaar. Vermeren: ‘Zulke factoren bieden 
mogelijkheden waar ik zelf nog niet aan had gedacht. Ook het weer of de tijd van de dag 
oefenen al een sterke invloed uit op zo’n werk. Als bijvoorbeeld de zon doorbreekt gaat de 
schildering schijnen, en komt echt tot leven. Op zoiets heb ik geen controle, en kan er alleen 
maar op hopen.’ 
 
Vermeren laat zich vaak door landschappen inspireren, en gaat geregeld op reis om onderzoek 
te doen voor haar kunst. Voor haar installatie in Blanco liet ze zich inspireren door 
Spitsbergen, een eilandenarchipel in de Noordelijke IJszee. De archipel staat bekend wegens 
onder meer het voor zestig procent bedekt zijn door gletsjers, en omdat er bijzonder veel 
fossielen van uitgestorven zeereptielen en -dinosaurussen gevonden werden. Vermeren 
vertelde daarover: ‘Het landschap en de natuurkrachten die daar aan het werk zijn geven je 
zo’n nietig gevoel. Ze herinneren je eraan dat je een minispeldenknopje in het grote heelal 
bent.’ Er was haar verteld over geometrische vormen die je soms in de grond aldaar ziet. 
‘Omdat de grond steeds bevriest en ontdooit ontstaan er breuken, en die kunnen heel 
geometrisch worden: zeshoeken of andere veelhoeken. Soms zijn ze heel groot, kilometers 
breed, en soms heel klein. Ik besloot daar op zoek naar te gaan. Toen ik die vormen 
uiteindelijk aantrof was ik euforisch.’ 
 
Voor de toekomst staat in elk geval Vermerens doctoraatsonderzoek op het programma, bij 
Sint Lucas School of Arts Antwerpen in associatie met de Universiteit Antwerpen. Ze vertelt 
daarover: ‘Ik ga zelf schrijven, maar ik nodig ook mensen uit die vanuit een 
wetenschappelijke, theoretische achtergrond commentaar op mijn werk geven, schriftelijk of 
in presentaties. Ik ben altijd visueel in de weer geweest, en nu moet ik ook theoretisch en 
reflecterend aan het werk. Uitleggen is niet honderd procent mijn talent, dat is toch wel een 
ander terrein. Maar gelukkig mag ik ook een grote eindinstallatie maken. 


