
Man Ray, Copley, diseases of the Skin, 2014-15
potlood, acryl en olieverf op linnen, 50 x 120 cm

Unsaid, nachtlandschap, 2015
potlood, acryl en olieverf op linnen, (2x) 70 x 70 cm

De nieuwe schilderijen van Eli Content zijn direct, onontkoombaar en alles behalve behaag-
ziek. Ze dwingen tot kijken en houden je ogen aan het doek gekluisterd. 
Op To begin at the beginning van 24 oktober t/m 21 november bij Galerie Onrust, toont Content 
tweeluiken die verschillende associaties oproepen en zo voortdurend van betekenis lijken te 
veranderen.

Neem ‘De hemel volgens Van Gogh...’ In de lucht zindert een zwarte zonnebloemzon, uit de 
aarde steekt een gitzwart been hoekig ondersteboven. Er zijn borsten, een penis, een hand die 
omhoog rijkt... Een confronterend beeld dat riekt naar dood, lust en onvermogen. Maar op de 
achtergrond gloort het licht in alle schakeringen. De hand is evengoed een boom, die kostte 
wat kost groeit; er is vruchtbaarheid, hoop en houvast. Met deze tegenpolen houdt Content 
zijn beeld in balans en keert hij terug bij een thema dat hem eindeloos fascineert. Het oud-
testamentische scheppingsverhaal.

Op de rand van het doek noteerde hij de titel of beter gezegd een hele reeks aan associaties die al 
werkend in hem opkwamen. ‘De hemel volgens Van Gogh, O’Henry Red Alan, Have you ever been 
in Heaven, you never go to heaven, I am failing (Satch), Pathology of the skin.’ Het varieert van de 
muziek waar hij naar luistert – veelal jazz – , een citaat dat hem bezighoudt, of de titel van een 
boek, zoals ‘Patholgy of the skin’ met afbeeldingen van huidziektes: onbarmhartig, sec, waar je je 
hoofd liever vanaf draait. Tegelijkertijd verwijzen de armen en benen naar de mythische figuren 
met stroeve ledematen van Max Beckmann waardoor je onwillekeurig denkt aan een van de 
citaten uit Beckmanns brieven: ‘Kennelijk moet ik leven, ben ik tot leven veroordeeld door een 
onbekende kracht die dat nodig acht.’

Voor Eli Content (Zwisterland, 1943) vormt zijn Joods-zijn een onlosmakelijk onderdeel van 
zijn werk. Hij wordt gedreven door een bijna niet te beredeneren behoefte van waaruit hij ook 
zijn onopgesmukte ruige stijl verklaart. 
Hij noemt het een aanklacht tegen Schöner Wonen, tegen de volledig afgewogen omgeving en 
tegen de geometrische schilderkunst die je volledig kunt benoemen. 

“Als je het kan beredeneren” aldus Content “moet je nadenken over 
het waarheidsgehalte. En als het waar is, moet je meteen iets anders 
schilderen.”
Het is misschien daarom dat hij steeds terugkeert naar het scheppingsverhaal, die eindeloos 
fascinerende, poëtische en ook hoopvolle regels. Net als de titel van de tentoonstelling,  
To begin at the beginning, waarmee hij de eerste regel van een verhaal van Dylan Thomas 
citeert. Dat geldt ook voor ‘Unsaid’, een verwijzing naar een titel van een werk van Bas Jan 
Ader. Een droombeeld waarin het hele verhaal samenkomt maar veel ook onuitgesproken 
blijft. Ook dit is een tweeluik, een beeld met een tegenbeeld, alsof het zichzelf wil opheffen. 
Positief en negatief, dag en nacht, zon en maan, man en vrouw. Een droom die ook een nacht-
merrie kan worden, maar toch ook, of juist daarom, volledig in balans is.

Esther Darley

Eli Content
To begin at the beginning

GALERIE ONRUST  AMSTERDAM

De doop, Tijd vliegt mijn slapen, grijzen vergrijzen, het jaar eindigt, ik somber versomber, Han Shan, 2014-15
potlood, acryl en olieverf op linnen, 220 x 80 cm

Ode to B, Strand-Beach, 1 Fire in my Bones, 2015
potlood, acryl en olieverf op linnen, (2x) 65 x 50 cm

das gelobt, o das umkranzt, o das gerühmt, er und gods, 2014
potlood, acryl en olieverf op linnen, 190 x 80 cm
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Over:
Monk Fire in My Bones, Dream, 2014-15,  
potlood, acryl en olieverf op linnen, 45 x 50 cm 
schreef Derk Thijs het volgende:

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Hoe 
dat precies in zijn werk ging is niet bekend, maar mis-
schien was die creatie wel het resultaat van een soort 
bevruchting. Dit tweeluik van Eli Content is echt een 
oerschilderij, ik denk dat het gaat over tot leven wekken. 
Maar wat hier precies tot leven wordt gewekt en wie dat 
doet is niet duidelijk. Er zijn menselijke geslachtsdelen 
te herkennen, maar die doen toch eerder plantaardig 
aan, als bloemen en bladeren. In het linkerdoek is een 
plant te zien die met zijn vijf bladeren juist weer op een 
hand lijkt, met nagels en al. Ik heb het gevoel dat de 
kunstenaar zo dichtbij mogelijk wilde komen bij dat 
wonder van tot leven wekken, zo dichtbij dat uiterlijke 
vormen, van mensen of van planten, niet meer te zien 
zijn, en je alleen nog de kern ziet. In andere recente 
schilderijen is er meestal een zwarte achtergond, die 
er voor zorgt dat de vormen helder, en van afstand, te 
herkennen zijn, maar hier is over dat zwart een dun 
laagje rood en een dun laagje groen gezet, waardoor die 
helderheid verdwenen is en de vormen moeilijker zijn te 
onderscheiden.  
Je moet dichterbij komen en dat strookt met het dich-
terbij willen komen van de kunstenaar.

Het bekijken van dit schilderij is een intieme en mis-
schien existentiële ervaring. 

Tot leven wekken is het samen laten smelten van te-
genovergestelde delen. In dit tweeluik wordt vanalles 
samengesmolten, dat plantaardige met het menselijke 
zoals gezegd, natuurlijk het vrouwelijke met het man-
nelijke, maar ook complementaire kleuren, dikke en 
dunne verf, en -wat mij betreft de meest onwaarschijn-
lijke samensmelting- een impressionistisch uiterlijk en 
een hele mythische inhoud. Je kan zeggen dat het im-
pressionisme gaat over het puur visuele, ver van woor-
den en definities, terwijl dat thema van oercreatie juist 
met taal en idee te maken heeft, tenminste in de joodse 
en christelijke traditie, waar het scheppen samenvalt 
met het noemen van een woord. God zei licht en er was 
licht, dat is conceptuele kunst in zijn puurste vorm. In 
dit tweeluik verschijnt zo iets mythisch-conceptueels 
niet op een zo kaal mogelijke, abstracte manier, maar 
juist kleurig, zacht en vol met nuances. Visueel rijk en 
zinnelijk als een schilderij van Bonnard. Ik vind dat een 
wonderlijke en vruchtbare synthese.
 oktober 2015

Monk Fire in My Bones, Dream, 2014-15
potlood, acryl en olieverf op linnen, (2x) 45 x 50 cm

Feest + Hand + Haze, Ode Aan James Thurber,  Rosy Fingers, 2014
potlood, acryl en olieverf op linnen, (2x) 90 x 50 cm

When I ‘m feeling kind a blue, ode to B.1, to B.2, 2015
potlood, acryl en olieverf op linnen, (2x) 60 x 50 cm

Über die Einsamkeit Sterbenden in unseren Tagen, 2012
potlood, acryl en olieverf op linnen, 80 x 45 cm

“In wezen zijn al mijn doeken scheppingsverhalen”, zegt Eli Content over zijn recente werk.  
Dat geldt zeker voor When I’m feeling kind a blue, ode to B.1, B2. 
Je kan er letterlijke verwijzingen in zien die aanhaken bij die even poëtische als mysterieuze 
eerste regels van het Oude Testament: In den beginne schiep God de hemel en de aarde, scheidt 
hij het licht van de duisternis, enzovoorts. Content schildert het elementair en bijna primitief als 
op een middeleeuws paneel. De duisternis, de volle zon, een levensboom, maar ook een stevige 
penis. Symbolen die verschillende associaties oproepen, zoals groei, kracht en verlangen; een 
paradijslijk beeld. Maar ze doen ook denken aan lust en kortstondigheid. Een droombeeld dat 
Content aanvult met een tegenbeeld. Als die nieuwsgierig makende ovaal op het andere deel van 
het tweeluik een vagina is, is de boom dan die van kennis van goed en kwaad? Wordt de droom 
dan een nachtmerrie? Content geeft geen antwoord.
Ook in de titel houdt Content van een tweeledigheid. Met When I’m feeling kind a blue refereert 
hij aan een van de melancholische en tegelijk berustende jazznummers die hij tijdens zijn werk 
beluisterde. Met ode aan B.1 en B.2 eert hij de wrange maar krachtige beelden van Max Beckman. 
Ogenschijnlijke tegenstellingen die hier heel dicht bij elkaar komen. 

Esther Darley

Eli Content werd geboren in Vevey, Zwitserland, in 1943. Hij studeerde in 1974 en 1975 
aan Ateliers ’63 te Haarlem. In 1976 debuteerde hij in het stedelijk Museum, Amsterdam 
(11 schilders). In 1979 had hij zijn eerste museale solotentoonstelling in het Amsterdamse 
Museum Fodor. Daarna volgden tentoonstellingen in binnen- en buitenland, in musea 
zowel als galeries. Zijn werk was onder meer te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam; 
het Van Gogh Museum, Amsterdam; het Van Abbemuseum, Eindhoven; Barbican Art 
Gallery, London; Stadsgalerij Heerlen, het Joods Historisch Museum, Amsterdam en 
Kunsttempel, Kassel.

Sinds 1986 exposeert hij bij Galerie Onrust.

Eli Content woont en werkt te Amsterdam.

Mensch, De Doop, zo nam heere god de mensch en zette Hem in het hof van Eeden, isn’t it romantic, 2014-15
potlood, acryl en olieverf op linnen, 214 x 70 cm


