
Associatieve beteken issen
Om Sandra Kruisbrink nu als een topografisch kun-

stenaar te beti telen gaat te ver, maar haar wijze om

het landschap in beeld te brengen is niet zo maar een

impressie van landschappeli jk schoon of in het oog

lopende natuurtaferelen. Zij determineert de structuur

van het landschap, de wonderbaarl i jke opbouw, de

gri l l ige vormveranderingen en de ingrepen van de

mens daarin. Maar dat doet ze niet wetenschappeli jk,

niet rationeel, ook zelfs niet empirisch. Zij registreert

wat zi j  intuït iel  aanvoelt als middel om landschaps-

beschri jving associat ieve betekenissen mee te geven:

je moet aanvoelen wat dat met je doet, wat je daarin

treft  en bezighoudt, wat je daarin verwondert en ont-

roert,  zonder daar onmiddell i jk een verklaring bi j  te

wil len geven.

Zelf zegÍ Kruisbrink daarover: "ln mijn haast topo-

grafisch werk val len losse landschappeli jke elemen-

ten als lucht, land, bomen, water, net als verwijzin-

gen naar menseli jk ingri jpen, samen tot persoonli jke

panorama's. Ik ben een maker van landschappen,

beschouw mijzelf  als regisseur van de elementen in

het landschap. De ontstane beelden noem ik ruimte-

velden, waarin net als in een droom eigen wetten

gelden en een eigen logica bestaat. Concrete beeld-

elementen als 'een huis'  of 'een boom' combineer ik

met beelden waaryan je slechts naar de betekenis kan

gissen."

Meeslepende waarnemingen
In 'Kunstbeeld 4' van maart 2005 wordt haar werk

kernachtig getypeerd: "De tekeningen van Sandra

Kruisbrink zijn fragiel, lichtvoetig en associatief. Haar

intuïtieve werkwijze wint het steeds van de rationele

benadering, omdat zi j  zich gewil l ig laat meeslepen door

waarnemingen en de gedachten die daaruit  voortvloei-

en. Zo ontstaan onwerkel i jke landschappen - alt i jd in

vogelperspectief - die vertrouwd genoeg zijn om een
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realistische associatie op te roepen, maar ook 'ver-

vormd' genoeg om er nieuwe werelden van te maken.

Zo zwerft Kruisbrink in haar werk heen en weer tussen

de beeldtaal van realistische luchtfoto's en romantische

vergezichten. Voor de toeschouwer is het een ideaal

gebied om in te dwalen en te verdwalen."

Kruisbrink werd geboren in '1971 in het Noord-Hollandse kunstenaarsdorp Laren.

Opleiding: Gerri t  Rietveldacademie, Amsterdam van 1986 tot 1991 met een onderbreking in 1989 voor

een studie aan de Facultad de Belles Artes, San Jordi,  Barcelona op de afdel ing schi lderen en grafiek.

Haar l i thografische bekwaamhe-den deed zi j  op in het l i thografisch atel ier Escula Oficial,  La Llot ja,

in Barcelona in 1991/1992. Sindsdien woont en werkt zi j  afwisselend in Amsterdam en Barcelona.

Vanaf 1993 exposeert Kruisbrink in binnen- en buitenland. Haar curr iculum vitae vermeldt een keur van

pri jzen en eervol le vermeldingen die zi j  in de loop van haar succesvol le carr ière heeft gekregen.
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