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Bea Schonewille, 'Lost
Feather', mola, 49 x 39

cm. Oprue,ue:
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Onder: Bea Schonewille,
mola, 65 x 63 cm.
OPNAME: ToN PENDERS
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MoLA's vAN Brn ScHoNEwILLE
Bea Schonewille maakt sinds een aantal jaren prachtige

I

kleurige kleden in de molatechniek. De Kuna lndianen uit

Midden-Amerika gebruiken deze techniek om hun kleding

- vooral blouses -

te versieren. De techniek is naar deze
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lndianen de Kuna- of Molatechniek genoemd. De traditionele

uit het dagelijks leven. De mola's bestaan uit minimaal twee
lagen maar ze kunnen ook wel uit zeven lagen bestaan waar-

bij voorstellingen weggeknipt worden zodat de onderliggende stof, vaak in afstekende kleur, zichtbaar wordt.
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motieven zoals de Kuna lndianen ze toepassen zijn waarschijnl ijk afkomstig van vroegere huidbesch ilderi ngen. Deze

motieven zijn vooral gebaseerd op de natuur en onderwerpen
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Bea Schonewiile, mola,

77 x78 x 3 cm. Werkfoto's
OPNAMEN : BEA SCHoNEW LtE

Sinds 1991 maakt ze deze wandklcden in de molatechniek. Nadat ze haar opleiding moder,ormgeving
aan de academie in Arnhem had aÍgesloten, r,ond ze
lverk in een atelier. Daar ervoer ze de praktljk en die
bood haar toch niet n at ze echt wilde. Ze 'r,r,ilde iets
doen met al dle ideeën die in haar hooÍd borrelden...
overal waar ze iiep, reed, zag ze dessins. Ze volgde
een cursus textiele lr,erkvormen \,vaar ze in aanraking kr,vam met de oude Mola-techniek en ontdekte
dat ze daarmee rverk kon maken rvaarin ze haar liefde voor dessins en andere figuratieve thema's kon
combineren. Het eerste doek ontstond uit het contrast zr,rrart-r,vit dat ze combineerde met kleurige gestileerde- dierenfiguren die al lang goleden op
aarde rondliepen of zr,vommen. Het r,r,erd een kleed
rvaarin ze zi.ch r,erdiepte in de techniek maar tegelijkertijd ontstond er ook een heel gcestig doek (zie
foto onderaan pagina 18). Zo kreeg ze de smaak te
pakken en begon ze aan de tr,r,eede en derde: gestaag
werkte ze door. Ondertussen kreeg ze ernstige rugklachten: ze kon alleen nog r,ecl liggen en een beetje
lopen. Gelukkig kon ze de moladoekcn ook liggend
maken en ondertussen is het een onderdeel van haar
ieven n,ant hierin kan ze zich helemaal uiten.

Als je haar werk bekijkt zie je dat het enorm arbeidsintenslef is. Ze noemt het zelf 'eindeloos door peuteren'. Ze begint met een globaal idee en sfeer en laat
zich verder inspircren door tvat el ontstaat. Ze kan
daarbij putten uit de enorme collectie stofÍ.en die ze
tijdens haar academietijd verzameld heeft. Ze zoekt

naar dingen die botsen en uiteindelijk toch een
geheel vormen, Meestal wordt het anders dan ze
aanvankelijk in haar hoofd had maar dat r,indt ze
juist spanrrend. Het eerste kleed dat ze maakte ligt
het dichtst bij de oorspronkelijke mola-techniek: qua
kleur en expressie. In de doeken daarna is ze steeds

vlijer gaan r,r,erken hoer,vel de molatechniek nog rvel
de rode draad vormt. Tegenr,r,oordig gebruikt ze ook
eenr,oudige borduursteken. Het zichtbare Hand
Werk aan een kleed lvaardeert ze ook. ze streeft niet

naar perfectie: het moet leven, doorleefd zi;n.
Kunstenaars die zij lvaardeert zijn Gaudi om zijn
organische, fantasievolle architectuur, Belinda
Dolvnes van\vege haar humoristische, onberrangen
rverk en Marian Bijlinga om haar organische structuren, mooi materiaal gebruik en ingetogen kleuren. Al
deze onderdelen zie je ook in haar werk tclug: organisch, fantasievol, humoristisch en mooi materiaal
gebruik.
Inmiddels is ze zo ver dat ze de dn,ang kwijt is om
rekening te houden met wat anderen mooi r,inden.
Zc maakt alleen lvat ze echt zelf mooi vindt en verbaast zich over wat ze maakt. Zc crvaart het als een
nict te stuiten drang. Voorlopig gaat ze door met
haar inspirerende kleden, die in 1994 op de tentoonstelling 'Open Art' in Amersfoort te zien waren.
Fannv Drabbc

Dit is ltet eerste ot'tikcl iti een serie over eigentijdse toepassingen van ottde technieken. Volgende keer: batik.
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