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Tineke de Coster  !!
Tineke de Coster (Gent, 1990) verkent in haar werk de grenzen van de abstracte schilderkunst en is 
in het bijzonder geïntrigeerd in het moment wanneer kleuren, lijnen en vlakken een nieuwe realiteit 
kunnen verbeelden. Deze exploratie kent een associatief verloop – elk geproduceerd werk draagt 
reeds de kiemen in zich voor nieuw werk, of omgekeerd. De geometrische vormen van ‘hypercubes’ 
of een filmfragment uit David Lynch’ Dune manifest in eerder werk, leidden zo via een intuïtief 
proces, tot een fascinatie voor door kometen overwoekerde sterrenhemels.!!
De Coster zoekt tijdens het schilderen voortdurend naar oplossingen, of eerder, manieren om het 
finaal beeld te doen ‘wringen.’ Elk schilderij ontstaat uit een voortdurende afwisseling tussen 
constructie en deconstructie van herkenbare beelden en vormen. De schilderijen kunnen daarom 
niet beschouwd worden als illustraties of afbeeldingen van iets, legde de kunstenares me lichtjes 
imperatief uit, maar kunnen eerder gelezen worden als (tussentijdse) neerslagen van een plastisch 
avontuur. Haar betoog doet denken aan ‘provisional painting,’ een term die enkele jaren terug door 
Rubinstein in het leven werd geroepen voor het annonceren van een hedendaagse schilderkunst 
die bewust doordrongen is van een soort onaf, voorlopig, deconstructief, falend karakter. ‘In 
different ways, they all deliberately turn away from ‘strong’ painting for something that seems to 
constantly risk inconsequence or collapse,’ schreef de academicus over de werkwijze-en vorm van 
deze nieuwe generatie contemporaine schilders. !!
Niettegenstaande, lijkt de kunstenares zich met haar plastisch discours – haar onderzoek van het 
schilderkunstig medium an sich – ook in te schrijven in een oudere traditie, het modernisme. In het 
bijzonder het idee van de ‘vierde dimensie’ dat voor avant-gardeschilders als Mondriaan, Van 
Doesburg en Malevich een cruciale rol speelde in hun streven naar een nieuwe (vormen-)taal, 
diende voor dit werk als eigentijdse inspiratiebron. Deze zogenaamde ‘onzichtbare’ dimensie 
ontspringt aan de voor ons drie ruimtelijke dimensies die we in de realiteit kunnen percipiëren. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat kosmische elementen zoals een sterrenhemel, kristallen en 
kometen, als belichamingen van hedendaagse ‘iconen,’ beginsels vormen in de Costers exploratie 
van de vierde dimensie op het tweedimensionale doek. !!
Het resultaat van Tineke de Coster haar residentie in RAAM103 is een schilderkunstig universum, 
dat subtiel balanceert tussen illusie en werkelijkheid. Aan de hand van vormen, lijnen, en grafische 
elementen ontstaat de afdruk van een ongrijpbare entiteit. Hiermee lijkt ze compromisloos een 
complexe, mystieke realiteit te omarmen waar niets helemaal is wat het lijkt. In november start de 
kunstenares een residentie aan het i-a-m of het Institut für Alles Mögliche in Berlijn – een naar 
vermoeden bezonnen keuze, die wederom resoneert met de Costers eigenzinnig, provisioneel 
experiment.!!!
Charlotte Crevits!


