
Jacqueline Comello

Nu te zien bij 
Westcord Hotel Schylge 

West Terschelling
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Atelier :  

Het atelier van 
Jacqueline Comello 
bevindt zich aan een 
klein doodlopend 
laantje in Bussum, 
de Vliegdenweg. Het 
is een broedplaats 
van creativiteit waar 
veel kunstenaars zijn 
gevestigd.

U bent altijd welkom 
in mijn atelier voor 
een kop koffie/thee 
en om over schilde-
ren te praten. Wel 
even van te voren 
een afspraak maken.

Jacqueline Comello

06-17704781

STATEMENT
Natuurlijk wil ik met 
mijn werk een bood-
schap afgeven. 
‘Ik wil dat mensen 
nadenken over wat ze 
met afval doen, dat 
ze niet zomaar plastic 
rondgooien. Mijn schil-
derijen moeten iets 
oproepen: Dit kan toch 
niet, dit moet stoppen! 
wat doe jij met plastic?  
Ga je daar ook achte-
loos mee om? Ik hoop 
een stukje bewustzijn 
te creëren.

DONATIE
Daarnaast zal ik van elk 
verkocht schilderij 10% 
doneren aan de  
Stichting Noordzee. 
Deze organisatie zet 
zich al meer dan 35 
jaar in voor de bescher-
ming en duurzaam ge-
bruik van de Noordzee. 
Op dit moment heeft 
het opruimen van 
de containers en het 
dealen met de gevol-
gen daarvan natuurlijk 
veel aandacht van deze 
Stichting. En zo is dan 
ook die cirkel rond. 

Toen ik afgelopen 
december 2018 aan 
het experimente-
ren was met plastic 
friebels, vond er een 
milieuramp in het 
waddengebied plaats: 
345 containers waren 
van een vrachtschip in 
zee gevallen. Allemaal 
rotzooi spoelde aan op 
de stranden van o.a. 
Terschelling.Voor mij 
een belangrijk signaal: 
‘Dit wordt het thema 
voor mijn komende 
expositie op  
Terschelling! 

2019 Rood gevaar, 90x60,  
acryl met plastic

Atelier Comello-Art 
www.comello-art.nl 
www.jacqueline-comello.nl

info@comello-art.nl 
06-17704781

EXPOSITIE
De serie Plastic Zee en andere zeegezichten  
van Jacqueline Comello zijn te zien  
van 14 juni t/m 20 augustus 2019  
in de lobby van Westcord Hotel Schylge,  
Burg. van Heusdenweg 37, West Terschelling



Afval met een boodschap
Op deze manier heb ik twee grote doeken gemaakt in 
de serie Plastic Zee. Deze doeken kregen de naam ‘This 
bag is not a toy’. Een bekende leus op een stuk plastic 
dat ik toepasselijk in deze doeken heb verwerkt.  
 
De nieuwe werken zijn ook een sprong in mijn eigen 
ontwikkeling. De doeken ogen abstract en bieden 
mogelijkheden voor verschillende interpretaties. ‘Mijn 
werk moet intrigeren, maar ook interessant genoeg zijn 
om aan de muur te hangen’,

In sommige werken is het plastic als echt afval ver-
werkt, je ziet het letterlijk drijven. Op andere doeken 
kreeg plastic een functie zoals stukken cellofaan die ze 
gericht plakte op bepaalde delen van het doek. Zo zor-
gen ze voor een schittering van de zon of een rimpeling 
van het water. 

Uitgangspunt voor de serie Plastic Zee zijn o.a. foto’s 
die ik tijdens de boottocht van Harlingen naar Terschel-
ling maakte. Na een geslaagde onderlaag voeg ik hier 
en daar plastic toe. Dat gaat niet zonder slag op stoot. 
Ik moet een mooi geschilderde onderlaag letterlijk 
gaan vervuilen, daar moet ik me dan wel even toe zet-
ten!’

Plastic
‘Schilderen is voor mij een goede uitlaatklep. Ik schilder 
met verf, maar verwerk er graag andere materialen in zoals 
modelleerpasta, en medium, maar ook keukenpapier, suiker, 
zout en zand en nu dus plastic.’ Met deze nieuwe serie schil-
derijen wil ik de plasticvervuiling van de zee aan de kaak 
stellen. Waarom? 

‘Ik ben altijd met de zee bezig waar ik zo van hou, en in-
middels gebeurt er van alles. De afgelopen twee jaar is de 
vervuiling van de oceanen zo in het nieuws gekomen dat ik 
daar onrustig van word. Ik kan wel mooie zeeën schilderen, 
maar ondertussen raken deze vervuild en ik vroeg me af: 
moet ik daar niet wat mee gaan doen? 

Er kwamen berichten van Boyan Slat die met zijn cam-
pagne Ocean Cleanup de plastic soep wil opruimen, ik zag 
vreselijke foto’s van afval op stranden langskomen, dieren 
die doodgaan door al dat plastic dat ze binnenkrijgen. Het 
voelde niet meer goed om alleen maar mooie zeetaferelen te 
schilderen. 

Ik spaar al jaren de acrylresten die achterblijven in de dop-
pen van de verfflessen. Elke keer als ik mijn atelier opruim 
kom ik deze ‘friebels’ tegen. Zelfs mijn cursisten sparen mee. 
Afgelopen kerst wilde ik daar echt wat mee gaan doen. Ik  
begon wat uit te testen, hoe kon ik deze resten op een goe-
de manier in een geschilderde zee verwerken? Alleen deze 
friebels bleken niet genoeg, er moest meer bij. Gaandeweg 
ben ik ook andere plastic materialen gaan verwerken zoals 
de gekleurde afdrukken die overblijven na het acryl gieten 
en cellofaan waar schildersdoeken in worden verpakt. Ik heb 
er bewust voor gekozen om alleen mijn eigen schilderafval 
te gebruiken. Dan is voor mij de cirkel rond.’
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This bag is not a toy

Plastic soep, 60x80 Gemengde technieken

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de na-
tuur. Als ik naar de natuur kijk word ik geraakt 
door kleuren, vormen en lijnvoering. Daar kan 
ik erg van genieten. Vanaf 2004 is de zee mijn 
hoofdthema geworden, een grote inspira-
tiebron met al zijn lichtvormen en kleurstel-
lingen. Daar kun je zo veel kanten mee op en 
daar kan ik zo veel in kwijt! Een rustige zee, 
een woeste zee, de zee is altijd in beweging.


