issen
beteken
Associatieve
Om SandraKruisbrink nu als een topografischkunstenaarte betitelengaat te ver, maar haar wijze om
het landschapin beeld te brengenis niet zo maar een
impressievan landschappelijkschoon of in het oog
lopende natuurtaferelen. Zij determineert de structuur
van het landschap,de wonderbaarlijkeopbouw,de
grillige vormveranderingenen de ingrepenvan de
mens daarin. Maar dat doet ze niet wetenschappelijk,
niet rationeel, ook zelfs niet empirisch. Zij registreert
wat zij intuïtiel aanvoeltals middel om landschapsmee te geven:
beschrijvingassociatievebetekenissen
je moet aanvoelenwat dat met je doet, wat je daarin
treft en bezighoudt,wat je daarin verwondert en ontroert, zonder daar onmiddellijk een verklaring bij te
willen geven.
Zelf zegÍ Kruisbrink daarover: "ln mijn haast topografischwerk vallen losselandschappelijke
elemennet
als
verwijzinten als lucht, land, bomen, water,
gen naar menselijkingrijpen, samentot persoonlijke
panorama's.Ik ben een maker van landschappen,
beschouwmijzelf als regisseurvan de elementenin
het landschap.De ontstanebeeldennoem ik ruimtevelden, waarin net als in een droom eigen wetten
gelden en een eigen logica bestaat.Concretebeeldelementenals 'een huis' of 'een boom' combineerik
met beeldenwaaryanje slechtsnaar de betekeniskan
gissen."

weaa r n emingen
Me e s l epe n d
4' van maart 2005 wordt haar werk
In 'Kunstbeeld
"De tekeningenvan Sandra
getypeerd:
kernachtig
Kruisbrink zijn fragiel, lichtvoetig en associatief.Haar
intuïtieve werkwijze wint het steedsvan de rationele
door
benadering,omdatzij zich gewilliglaat meeslepen
gedachten
daaruit
voortvloeidie
waarnemingenen de
- altijd in
en. Zo ontstaanonwerkelijkelandschappen
genoeg
zijn
om een
vogelperspectief die vertrouwd
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realistischeassociatieop te roepen,maar ook 'vervormd' genoegom er nieuwe wereldenvan te maken.
Zo zwerft Kruisbrink in haar werk heen en weer tussen
de beeldtaalvan realistischeluchtfoto'sen romantische
vergezichten.Voor de toeschouweris het een ideaal
gebiedom in te dwalen en te verdwalen."

Laren.
kunstenaarsdorp
Kruisbrinkwerd geborenin '1971in het Noord-Hollandse
in 1989 voor
Amsterdamvan 1986 tot 1991 met een onderbreking
Opleiding:GerritRietveldacademie,
en grafiek.
op de afdelingschilderen
een studieaan de Facultadde BellesArtes,SanJordi,Barcelona
atelierEsculaOficial,La Llotja,
deedzij op in het lithografisch
bekwaamhe-den
Haarlithografische
in Amsterdamen Barcelona.
woont en werkt zij afwisselend
in 1991/1992.Sindsdien
in Barcelona
Kruisbrinkin binnen-en buitenland.Haarcurriculumvitae vermeldteen keur van
Vanaf 1993 exposeert
carrièreheeft gekregen.
die zij in de loop van haarsuccesvolle
prijzenen eervollevermeldingen
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