62

Sanja Medic

63

Over licht dat tijd en ruimte wordt
In het werk van beeldend kunstenaar Sanja Medic heeft het licht altijd een rol gespeeld.
Het was (en is) een natuurlijke manier om het gevoel van ruimte op te roepen, om een
illusie van werkelijkheid te scheppen en om een beeld een narratieve lading te geven.
Maar het licht is meer.
Sinds kort is het licht voor haar een materiaal op zich zelf geworden. Het is niet langer
een middel om een beeld in de ruimte te zetten of om de zichtbare werkelijkheid te
representeren. Het licht is autonoom geworden. Het licht is zelf het beeld.
In Het Pompgemaal in Den Helder is het licht onontkoombaar. Helderder dan in een
duinlandschap aan zee kan het licht niet zijn. En waar wind en wolken vrij spel hebben,
verandert dat licht voortdurend. In die dynamiek valt het licht door de hoge ramen het
Pompgemaal binnen en doorbreekt het de grens tussen binnen en buiten. Hoe efemeer
het fysieke licht ook is, Sanja Medic heeft het gevangen in het werk dat ze daar, aan die
lichtovergoten plek, gemaakt heeft. Ze heeft het licht gegrepen in de veranderlijkheid
die het zo lastig te grijpen maakt. Om die dynamiek te zien wordt de kijker geprikkeld
tot een steeds andere positie. In de beweging manifesteert zich het licht en daarmee
het bewustzijn van de ruimte waarin je als kijker staat.
Het licht is zelf ruimte geworden.
Waar het licht zo ongehinderd kan stralen, doet elke verandering en elke nuance ertoe.
Het frêle licht van de nieuwe dag, de volheid van het middaglicht, de schemering bij
valavond: aan het licht valt de tijd af te lezen. Het is die nooit eindigende verandering
die Sanja Medic wil oproepen in het werk dat ze in Het Pompgemaal ontwikkeld heeft.
De tijd die zo vluchtig en abstract is maakt ze daarin voelbaar, voor even.
Ze doet dat met voor haar nieuwe materialen als glas, metaal, plexiglas, lenzen. Alle
materiaal is mogelijk als het maar ongestoord samen kan vallen met het licht. Als het
licht maar tijd en ruimte kan worden.
Een streep zonlicht die stiekem door een spleet in de gordijnen de ruimte binnen valt,
kan daar zelfs te veel aan zijn.
Frits de Coninck
kunstcriticus en publicist
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