Over de kunstenaar

Testimonials

Daan Roukens (1987) is een Nederlands beeldend
kunstenaar, die bekend staat om zĳn veelzĳdige en
kleurrĳke abstracte zelfportretten. Hĳ portretteert
op een abstracte manier wat er in zĳn hoofd afspeelt, waarin hĳ continu een onrust ervaart door
het spanningsveld tussen orde en chaos. Als hĳ
teveel chaos ervaart, dan laat hĳ zĳn obsessief
perfectionisme de vrĳe loop en als de structuur
te dominant wordt, zoekt hĳ de chaos weer op.
Het is de afwisselende keuze voor beide, maar
nooit kiezen voor één. Hierin ervaart hĳ het
moment ertussenin als subliem.

“Van irritatie tot bewondering, van gevecht tot
berusting, van eruit willen stappen tot toch te
nieuwsgierig zĳn om te stoppen met kĳken.
Intrigerend” Henriëtte Olland

Roukens zoekt naar die tussen-ervaring in het
dilemma en voelt de sterke noodzaak om de
toeschouwer mee te nemen in dit proces.
Hĳ schildert de twĳfel en tracht door middel van
patronen, kleur en abstrahering die tweestrĳd
zichtbaar en ervaarbaar te maken. Het werk,
de vertaling van zĳn gecontroleerde chaos, vormt
zich als een spiegel voor ons dagelĳks leven.

“Over-gestructureerde orde impliceert dat er chaos
is” Lucas de Man

Hĳ studeerde af aan de kunstacademie AKV St.
Joost te Den Bosch en behaalde zĳn Master of Fine
Art aan het Sandberg Instituut, te Amsterdam.
Naast schilderen, maakt hĳ ook gebruik van video,
keramiek en textiel. Zĳn werk varieert van autonome
projecten tot werk in opdracht en wordt
aanschouwd door een breed publiek.

“Als kĳker ging ik zoeken naar structuren, patronen,
en liet ze toen weer los, en ging ze toen weer ervaren
etc. Het ging voor mĳ over perfectie en imperfectie,
over dwangmatig ordenen en dat proberen los te
laten, over dwangbuizen en hoe daar uit te
ontsnappen. Heel sterk werk wat mĳ betreft, omdat
het van alles teweeg bracht” Anoniem

“Een beleving an sich. Het geeft rust maar
tegelĳkertĳd wil ik het grĳpen. Ik voel zĳn emotie, zĳn
gevecht of juist zĳn rust. In ieder detail zit een
verhaal, een verhaal dat ik als kunstliefhebber moet
uitpluizen en wat mĳ tegelĳkertĳd pakt.” Rick
Scholman

Tel. +31 (0)6 24 83 38 61
Mail. daan@daanroukens.com
Web. www.daanroukens.com/nl
Social. Instagram | Facebook | LinkedIn

Atelier:
WG-Plein 86
1054 RC Amsterdam
Nederland

Stumbling
(in ontwikkeling)
In deze nieuwe reeks schilderĳen gaat Daan
Roukens verder met zĳn onderzoek naar de tussenervaring en hoe hĳ deze teweeg kan brengen bĳ de
toeschouwer. De serie, Stumbling, is een zoektocht
naar de ervaring in het moment van struikelen. De
spanning tussen vallen en toch net overeind blĳven.
In het schilderproces wisselen o.a. rechte en
golvende lĳnen elkaar af, staat wit tegenover kleur
en werkt de losse pols, de strakke lĳnen tegen. Een
visuele zoektocht, van artistieke handelingen tot aan
de ervaring van de toeschouwer die voor het
kunstwerk staat.
De keuzes zĳn definitief en worden zichtbaar tussen
de lĳnen in Clashed Between Right and Wrong of in
het moment waarop de doorbreking onderdeel van
het patroon is geworden in You Got It or You Don’t.
Als onderdeel van deze serie creëert Roukens ook
nieuwe proces videos, zoals van het schilderĳ I Once
Stumbled In a Forest en het video-geluidswerk
Variations on a Theme.

Expositie opstelling | Stumbling | 2020

You Got It or You Don’t
2020
Acryl- en olieverf op linnen
130 x 180 cm

I Once Stumbled In a Forest
2020
Acryl- en olieverf op linnen
65 x 90 cm

Link naar video en stories

Clashed Between Right and Wrong
2020
Acryl- en olieverf op linnen
130 x 180 cm

Clashed Between
Right and Wrong
2020
Detail

Als Sneeuw voor de Zon
2021, 180 x 130 cm

Variations on a Theme
2021
Video (loop)
8.20 min

I Forgot To Say Stop On Our Way Home
& Checkmate
Met I Forgot To Say Stop On Our Way Home en
Checkmate gaat Roukens verder op zoek naar de
ervaring van het moment ‘ertussenin’. Vanuit een
visueel onderzoek naar wat gebeurt er tussen veel
of weinig contrast. Tussen cirkel en vierkant en
tussen handgeschilderde vlakken tegenover die
met tape. Een nieuwe toevoeging aan zĳn arsenaal
is het ‘door-schilderen’. Waar vlakken overlappen,
ontstaan nieuwe vlakken die op hun beurt weer de
patronen doorbreken.
In I Forgot To Say Stop On Our Way Home refereert
Roukens aan een moment waarop je de controle
verliest terwĳl je nog in beweging bent. Op dezelfde
manier verwĳst Checkmate aan de onvoorspelbaarheid en het definitieve van zĳn schilderproces.
Je komt op een punt dat je niet meer verder kunt,
terwĳl dat wel de bedoeling is.
Daan Roukens schildert de twĳfel en tracht door
middel van patronen, kleur en abstrahering die
tweestrĳd zichtbaar en ervaarbaar te maken.
Hĳ zoekt naar de tussen-ervaring in de tegenstrĳdigheid waarin het schuurt, maar ook evenwicht is.
Daarnaast voelt hĳ de sterke noodzaak om de
toeschouwer mee te nemen in dit proces en doet
dit onder andere door video’s te maken van het
werkproces. Hĳ ziet zĳn werk als een vertaling van
zĳn gecontroleerde chaos die reflecteert aan
alledaagse dilemma’s. Sinds de Corona crisis,
wordt zĳn autobiografische werk als het ware
ingehaald door de realiteit. Waarin het maatschappelĳke debat tussen links en rechts, wit en
zwart domineert. Daarmee vormt zĳn werk nu een
nog grotere spreekwoordelĳke spiegel voor de
toeschouwer.

Detail | I Forgot To Say Stop On Our Way Home | 2021
Acryl- en olieverf op linnen
110 x 140 cm

I Forgot To Say Stop On Our Way Home
2021
Acryl- en olieverf op linnen
110 x 140 cm

Link naar video en stories

Checkmate
2021
Acryl- en olieverf op linnen
50 x 70 cm

When You Say Yes,
I Say No
When You Say Yes, I Say No is een reactie op de
eerdere reeks schilderĳen Say Yes When You Want
To Say No uit 2016. Hierin volgt Roukens hetzelfde
patroon, maar zoekt naar meer tegenstellingen om
zichzelf tegen te werken. Door cirkels aan de
vierkanten toe te voegen en van de overlappende
stukken weer in één geheel te maken. Ook heeft de
losse pols verfstreek een belangrĳkere rol gekregen
om de controle te verliezen tegenover de vaste tape
vlakken. Om de toeschouwer mee te nemen in die
tussen-ervaring, heeft Roukens het schilderproces
inzichtelĳk gemaakt. In When You Say Yes, I Say No
#1 staan de regels en vrĳheden op het schilderĳ.
Beide schilderĳen markeren het begin van een nieuw
type werk, genaamd ‘tussenwerken‘. In tegenstelling
tot de series, zĳn deze werken het resultaat van een
kleiner idee of experiment. Het woord tussenwerk is
dus letterlĳk een vertaling, maar past ook in de
context van dat moment waar hĳ naar opzoek is.

Detail | When You Say Yes, I Say No #2 | 2020
Acryl- en olieverf op 300 gr. Arches Huile papier
42 x 59,4 cm (38 x 56 cm)

When You Say Yes, I Say No #1
2020

When You Say Yes, I Say No #2
2020

Daan Roukens

2014

Geboren 1987 te Tiel.
Woont en werkt in Amsterdam.

2012

Masterpeace Gallery, KunstRAI, Amsterdam (NL)
Miscellaneous, Walls Gallery, Amsterdam (NL)
Affordable Art Fair, Westergasfabriek, Amsterdam (NL)
HTNK Modefabriek, RAI, Amsterdam (NL)
Artistic Affairs, Walls Gallery, Amsterdam (NL)

Educatie

2011

Museumnacht, Amsterdam Museum, Amsterdam (NL)

2018

2010

On The Wall, Art Pie, Amsterdam (NL)

2009

Solar Festival, Roermond (NL)
Zàĳiàn Yixing, CBK, Den Bosch (NL)
Cultivated, Galerie 10, Utrecht (NL)

2009

Master of Fine Art (M FA)
Programma: Re-inventing Daily Life
Sandberg Instituut, Amsterdam
(Gerrit Rietveld Academie)
Bachelor of Fine Art (B FA)
AKV St. Joost, Den Bosch

Selectie Solo Exposities
2018

Number Nine store, Amsterdam (NL)

2017

Park hotel, Amsterdam (NL)

2016

This Art Fair, Amsterdam (NL)
The Ultimate Balance, Sociale Verzekeringsbank,
Amstelveen (NL)

2014

&MAES office, Amsterdam (NL)
Public_ office, Amsterdam (NL)
Academy for I&M office, Amsterdam (NL)

2013

Public_ showroom, Amsterdam (NL)
Westergasterras, Amsterdam (NL)

2010

Lux Theater, Nĳmegen (NL)

Selectie Publicaties
2022

Zinder-expositie bĳ Tiels etalageproject, Tessa Ariaans,
De Gelderlander

2021

True originals: Daan Roukens, video interview, Dennis
Cup, Loods5
Daan Roukens: I Forgot To Say Stop On Our Way Home
& Checkmate, weandthecolor.com

2020

Reinventing Daily Life (Sandberg Instituut), Sternberg
Press, 2019

2019

Artist Daan Roukens: Expect Nothing,
Appreciate Everything, weandthecolor.com

2018

Abstracte zelfportretten en de alledaagse orde en
chaos, cultureleagenda.nl
Wordt kinderboerderĳ De Gliphoeve gered door eieren?,
parool.nl

2017

Mĳn vrienden noemen mĳ Mondridaan, Pandora 2
De perfecte patronen van Daan Roukens, mixedgrill.nl
We Are All In This Together, Lotte van Geĳn, Klei

2016

De Fabriek, Elle Decoration
Hoofdafdeling Bĳzaken, vice.com
Hoofdafdeling Bĳzaken, RTL Late Night
Het Gebouw, Elsevier Juist
Online superstar, Vogue
Interview with Daan Roukens, Designscene #005

Selectie Groepsexposities
2022

Van Hanze tot Heden, in de binnenstad, Tiel (NL)
Van Hanze tot Heden, Zinder, Tiel (NL)

2020

Parallel restaurant, Amsterdam (NL)

2018

Re-inventing Daily Life, Graduation Show, Sandberg
Instituut, Amsterdam (NL)
Kinderboerder-ei, Charity Auction, Club ADCN,
Amsterdam (NL)

2015

Amsterdamse Kunst Kalender 2016
Daan Roukens doet het anders, cultuurmarketing.nl

2017

Laboratorium voor een Leuker Leven, LAB111,
Amsterdam (NL)
Van Mondriaan tot Dutch Design, Zandvoorts Museum,
Zandvoort (NL)

2014

Talking discipline, structure and balance, Ciaran Woods,
overdose.am
Amsterdam Miscellaneous, Andreas Muller,
superfuture.com

2016

Hoofdafdeling Bĳzaken van de Belastingdienst,
Engaged Art Fair, Amsterdam (NL)

2013

No Rest for The Obsessed, Milou Verbeke, F.A.L.L.
magazine

2012

Meet Daan Roukens, Charlene Austin, ajanaku.com

2011

Grootmeesters: Ontwerp en Ontwerper, Lucas Boot,
Audi Magazine
De Toekomst: Daan Roukens, Ilja Keizer,
smileinyourface.com

2010

NRFTO a name, a brand, a lifestyle..., Dennis Cup,
supercharged.tv

Selectie Samenwerkingen & In Opdracht
2018

Kinderboerder-ei, ontwerp, Amsterdam (NL)

2016

Glenfiddich, installatie, Amsterdam (NL)
Privé, muurschildering, Amsterdam (NL)

2015

Buutvrĳ for life, muurschildering, Amsterdam (NL)
Privé, Painting #18, Amsterdam (NL)

2014

Teva, print ontwerp, Amsterdam (NL)
Tommy’z Toko, muurschildering, Amsterdam (NL)
WeTransfer, achtergrond ontwerp, Amsterdam (NL)
Public_, muurschildering, Amsterdam (NL)

2013

Privé, The Low And Theory, Amsterdam (NL)

2010

Privé, ‘Untitled’, Yixing (CH)
On The Wall, muurschildering, Amsterdam (NL)

Residenties
2008

Keramiekfabriek, Yixing (CH)

Collecties
Privé collecties in Nederland, Verenigd Koningrĳk, Frankrĳk,
Zwitserland, Duitsland, China.

Andere Activiteiten
2016
2010 - 2016

2013
2011 - 2012
2009 - 2012

Kunstbende, jury
No Rest for the Obsessed, online blog over
kunst en mĳn werk. Gesponsorde artikelen
voor o.a. Eastpak Madrid, Bread & Butter,
Vans, Undscvrd, Midori, Converse, Vice etc.
Scotch-soda.com, gast schrĳver
Ajanaku.com, kunst en mode redactie
De eerste t-shirt collecties in combinatie met
mĳn schilderĳen onder de naam No Rest for
the Obsessed. Verkocht door winkels in
Nederland en België.

