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Portret
met een
verhaal
DOOR KIKI GOUDART-KWEE

VOORBURG – Het tv-programma ‘Sterren op het
doek’ wordt donderdag 9
juli uitgezonden. Hierin
wordt een bekende Nederlander geportretteerd door
drie kunstenaars. Eén van
hen is de Voorburgse kunstenares Willemien Brand.
In het voormalig CBS kantoor
heeft zij sinds maart haar atelier, waar ze ontwerpt en schildert. Ze laat haar werk zien, dat
zij zelf omschrijft als vrolijk figuratief. Dan vertelt ze over de tv
opnames. “Een hele tijd heb ik
het geheim moeten houden,
maar nu mag ik wel verklappen
wie mr. X is: Ron Brandsteder.
Hij stelde ons meteen op ons
gemak, alleen kon hij niet stil
zitten! Omdat ik werk met collages, vroeg ik of hij iets bij zich
had. Dat was een papiertje met
zijn Japanse lievelingsgerechten." Willemien laat het schilderij zien dat ze bij de eerste sessie
had gemaakt, waar nu een gat in
zit. “Omdat ik dat papiertje later

Passie

Willemien Brand (1967) is
beeldend kunstenaar en
ontwerper. Als kind had zij al
een grote passie voor het tekenen en schilderen. Na
haar studie Industrieel Ontwerpen in Eindhoven was zij
10 jaar werkzaam in het bedrijfsleven. Haar eerste grote
kunstopdracht was een
muurschildering voor het
restaurant in Burger’s Zoo.
Dit was een grote inspiratiebron, want dieren spelen
vaak een rol in haar werk.
weer nodig had, moest ik het
eruit snijden. Ik wilde persoonlijke dingen erin verwerken, zoals zijn favoriete songtekst van
Leonard Cohen: “Ain’t no cure
for love.” Toen Hanneke Groenteman het eindresultaat zag zei
ze: "Dit is een portret met een
verhaal.” Willemien vond dit
erg treffend. De drie tv-sessies
die bestonden uit de kennismaking, het bezoek aan het atelier

Willemien Brand portretteert een bekende Nederlander met een schilderij in het tv-programma ‘Sterren op het doek’
en de finale in het Spoorwegmuseum vond ze een geweldige
ervaring.

Selectieprocedure
“Ik heb genoten, vooral omdat
ik veel wilde vertellen. Blijkbaar
vind ik het erg leuk om voor de
camera te staan. "Willemien
had zichzelf opgegeven voor dit
programma. Een zware selectieprocedure ging eraan vooraf.

Het contact met Ron Brandsteder was meteen goed. “Hij was
een gezellige prater, echt een
Bourgondiër. Zo wilde ik hem
ook neerzetten.” Over de uitslag
van de finale mag ze nog niets
zeggen. “Door een klein kijkgaatje konden wij zien hoe Ron
Brandsteder reageerde op ons
werk. Bij mijn schilderij sprong
hij naar achteren en begon vrolijk te lachen.”

Uitzending
‘Sterren op het doek’ is een tv programma van omroep Max gepresenteerd door Hanneke Groenteman. Prominente gasten
worden door drie kunstenaars met elk hun eigen stijl vastgelegd
op het doek.
De favoriet mag mee naar huis. De andere twee worden geëxposeerd en geveild voor een goed doel. De uitzending met Ron
Brandsteder vindt plaats op donderdag 9 juli op Ned.2 om 20.50
uur. Meer informatie: www.willemienbrand.nl

