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Gemiddeld krijgt een kunstwerk in een museum 
ongeveer negen seconden aandacht.24

Er zijn dus kunstwerken die nog korter de aandacht 
krijgen en werken die de bezoekers langer boeien. 
Een bezoeker die langer geboeid is verandert in een 
observeerder. Bij Silvia B. transformeren veel bezoekers 
in observeerders.  Zoals Silvia B.25 zelf zegt: “Als ik je 
oog net iets langer kan vasthouden, krijgt twijfel de 
kans!” 

”samensmelter” 
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sSilvia B. laat in haar werk tegenstellingen samensmelten. Om tot het door 
haar gewenste resultaat te komen beheerst ze vele facetten van het 
kunstenaarsvak tot in de puntjes. Dat begon al op de academie waar ze voor 
IIR�GSQFMREXMI�ZER�'IIPHLSY[IR�IR�+EWLMSR�OSSW��1EXIV�ZIVǻ�NRHI�IR�FVIMHHI�
ze haar techniek uit.  Silvia over haar werk: “Ik hoop dat je denkt: Ah, dit is 
ook een entiteit, dat je het niet gelijk ziet als een gemaakt ding, in tweede 
instantie heeft het wel iets bevreemdends natuurlijk. Door de schoonheid 
LIF�MO�NI�RIX�MIXW�PERKIV���SQW�FIR�MO�NEPSIVW�ST�ǻ�PQQEOIVW��HI�XSIWGLSY[IV�
kijkt maar liefst twee uur achtereen, ik moet je in een paar seconden zien te 
pakken en in staat van twijfel krijgen, want daar begint het denken.” 

Ze luistert naar haar onderbuik, haar neiging naar het fysieke. Silvia: “Hoewel 
het natuurlijk geen pretje is, wekenlang modelleren en schuren met een 
mondkapje op, heb ik geen keus, er hangt iets in de lucht en ik moet het 
blijkbaar vertalen in sculpturen, meestal niet in tekeningen.” 

Entanglement

Neem haar laatste serie: Entanglement. Deze serie laat twee kwetsbaren, 
de jeugdige mens en de natuur, elkaar vinden. Ze zijn van elkaar afhankelijk. 
Haar hybride hoofdrolspelers (protagonisten zoals Silvia ze noemt) dragen 
hippe teksttatoeages. Welke beelden? Dat mag je zelf ontdekken. Op de 
grote beelden kun je het lezen. Op de kleinere beelden zal een tattoo, zoals 
‘Imagine’ of ‘Be the change’ lastig te lezen zijn. Het is wel een nieuwe vraag 
voor Silvia waar zij aan werkt: het ook aanbieden van kleinere werken Ook 
praktisch. De grotere beelden nemen op het moment in haar atelier best veel 
ruimte in. Maar maak je geen zorgen, vroeg of laat wordt er een verzamelaar, 
curator van een museum of particulier verliefd op een beeld, tekening etc. 
Zo is het altijd gegaan. Voor de aanschaf zijn haar werken alleen geschikt 
voor een selectief publiek. Voor anderen laten haar beelden wel een indruk 
achter, omdat de spanningsboog altijd langer duurt dan gemiddeld. Dat is 
het voordeel als een museum een werk aanschaft, bezoekers lopen er nooit 
aan voorbij. 

Zo werd een dame op slag verliefd op een beeld van Silvia, geëxposeerd 
tijdens ‘Art Brussels’. Het beeld vertelde het persoonlijke verhaal van de 
nieuwe eigenaresse. De zoon van deze Belgische mevrouw zit in een 
instelling, komt niet tot leven, veel mensen om haar heen gaan dood, echter 
Silvia’s beeld maakt de dood lief volgens de nieuwe eigenaresse. Het beeld 
is een jongetje met een capuchon over zijn doodshoofd, zijn levende hoofd 
in een kous op zijn rug meetorsend. 
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(24) Hans den Hartog Jager & van Driel: Verf, Athenaeum-Polak & Van Gennep.(2004)

(25) Over haar naam: Silvia, vond zij een lelijke voornaam,  echter daar hadden 

haar ouders nu eenmaal voor gekozen. Haar ouders hadden geen invloed op haar 

achternaam, die hoefde voortaan niet meer voluit benoemd te worden. Vroeger zaten 

er meerdere Silvia’s in haar klas, zij werd altijd Silvia B genoemd. Dat kwam prima uit; 

enerzijds amicaal maar ook spannend. 
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Schoonheid en twijfel, de hybride protagonisten 
Terug naar de (nu nog?) gezonde jeugd. Jongeren worden in 
tegenstelling tot de jaren zeventig de laatste decennia steeds meer 
gevoed met angsten, consumptieverleidingen etc. Misstappen worden 
niet meer vergeten, maar voor eeuwig digitaal vastgelegd. Silvia’s laatste 
kunstwerken laten de spagaat van hun leven zien. 

Financieel op orde? 
Zoals alle ouders waren ook Silvia’s ouders bezorgd of ze wel haar 
eigen brood kon laten rijzen. Haar moeder was gerustgesteld nadat zij 
een tentoonstelling van haar dochter in het GEM (Museum voor Actuele 
Kunst) in Den Haag zag en een interview in een Amerikaans magazine 
las. Helaas, aan beide hield Silvia niets over. Gelukkig is er inmiddels de 
Fair Practice code.26 Kunstenaars ontvangen, als zij aan de voorwaarden 
van de code voldoen, een vergoeding van het museum (paar honderd 
euro). 

Natuurlijk zijn er de subsidiepotjes. Daar komt Silvia, als beeldend 
kunstenaar die in meerdere musea te zien is geweest en met diverse 
musea, verzamelaars en particulieren als klant, toch slechts af en toe 
ZSSV�MR�EERQIVOMRK��)EX�MW�HER�LIIP�ǻ�NR��QEEV�LIX�MW�RMIX�HEX�NI�HEEV�IIR�
dikke boterham aan overhoudt. Degenen die er het meeste aan verdienen 
zijn altijd de mensen rondom de maker. De winkels en bedrijven waar 
zij de materialen koopt, de mensen die ze inhuurt, de plaatsingskosten 
en vervoerskosten voor haar werken, de verzekering en de commissie 
voor de galeriehouders. Een subsidie is voor veel beeldend kunstenaars 
een subsidie voor het bedrijfsleven. Zij houdt er een inkomen net onder 
bijstandsniveau aan over. Van zo’n zelfde verhouding is sprake als zij haar 
werkuren bestudeert; vijfentachtig procent gaat op aan administratie, 
documentatie, onderzoek, acquisitie, planning, e-mails beantwoorden 
en de begeleiding van kunststudenten, etc. vijftien procent blijft over 
voor het echte werk: kunst scheppen. Gelukkig werkt Silvia meer dan 
een volledige werkweek en dat is ook wel nodig als het resultaat 
wordt geobserveerd. Haar werk en talenten zorgen ervoor dat je er 
niet langs loopt, je aanschouwt. Dat maakt voor deze aan het werk- en 
kunstverslaafde dame veel goed. 
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(26) https://www.fairpracticecode.nl/nl/over-de-fair-practice-code
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Een aantal beelden/thema’s uit haar werk beschrijf ik onderstaand, 
willekeurig, ook in volgorde. 

Maakbaarheid, millennium 
U.l.t.r.a��� IIR� ZVSY[IRFIIPH� ZER� �� FMN� �� FMN� ��� QIXIV�� WXEEX� WMRHW� �����
voor het Cascade-complex in Groningen. Als je goed kijkt kloppen 
de verhoudingen van het lijf niet. Het goed laten lijken, is zoals eerder 
beschreven, nu juist hetgeen waar Silvia patent op heeft. Hopelijk zijn de 
bestuurders van de auto’s die langs het beeld rijden niet betoverd door 
haar schoonheid. 

Jeugdcultus 
Of Ode aan het oude. Een eerbetoon aan haar vader die tot zijn vijfen-
zeventigste levensjaar in zijn eigen zaak in de software business werkte, 
totdat hij merkte dat er in de maatschappij steeds minder respect voor 
de wijsheid van zijn leeftijdsgenoten was. Ouderdom werd gezien als 
een ziekte. Het bronzen beeld midden op een rotonde in Rotterdam 
is een ode aan al het oude. Ook aan de oude huizen eromheen die de 
renovatiegolven hebben weerstaan. Duikt hij onder, of kijkt hij voor de 
laatste maal boven het maaiveld uit? 

Zwarte serie
Een zwarte periode in haar leven en in de wereldwijde economie. 
Le CIRQUE is een zwarte serie kids met dierlijke vachtjes en dieren 
die menselijke kunstjes kunnen, maar alles gesitueerd juist tussen de 
voorstellingen, in de pauzestand.

Roodharige meisjes 
Er hangt nu nog in haar atelier een jong prachtig meisje, lang rood haar, 
met haar armen vredig gestoken door een paar turnringen. De schoonheid 
trekt je oog. Perfect in balans. Als je haar langer observeert zie je haar 
handjes die verkrampt haar jurkje vasthouden. Ze laat nooit meer los, 
net zoals de verzamelaar die haar verleden week kocht. Hij werd op slag 
verliefd, om nooit meer los te laten. 

https://silvia-b.com

Meer weten over

silvia   b.

vorige pagina:
- Luna

silvia   b.


