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De schilderijen zijn ontstaan in de
periode 2004 / 2007.
The works have originated between
2004 / 2007.
De titels van alle werken: z.t.: coral
reef/crawling paint.
The titles of all works are: coral reef/
crawling paint.
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A new dawn of Colour and Light.
A drifting world. The birth of a painting. Arno Mertens’(1966) monumental paintings

primeval strength. A spiritual stowage into the light which can also be found in

oil paint, in which procedure the paint slowly floats away and runs adrift in the most

precise, still more sparkling. Until this very day Mertens is intrigued by this search

live. No, they almost burst from vitality. Paint seethes under each surface and flows

Mertens’ work.

miraculous ways. “I know precisely from experience how the paint ends up. The

for condensation and saturation of colour. He very quickly stepped away from his

painting must breethe and the image must be free. During the workingprocess I

obsession with minimal shades of white and rediscovered the whole colour spec-

from myriads of deltas. An unprobable paradise of colour and light. Rivers of paint
clot, harden or stream on and discharge into a whirling primeval soup. An ocean

The floor of the studio is more worldly. Here the artist fights with matter. The floor

have to take that into account continuously.” He sometimes takes a small steplad-

trum in its broadest sense. Colour as the the holy grail in which new dimensions are

from which seacreatures, coral reefs and swarms of plankton seem to emerge. And

is completely overgrown with crusts of colourful paint, a deliciously chaotic abun-

der to observe the painting from a just perspective from above. When the painting

enclosed. The result is an impressive series of brightly colourful, transparant works

then you direct your eyes wonderingly towards heaven and see scarlet systems

dance of paint. On this highly personal primeval continent Arno Mertens’ paintings

seems to be finished he puts it against the wall of the studio. It sometimes takes

in which the exuberance and lushness of nature is glorified. They are still lovingly

of stars. But Mertens’ paintings can also be very earthly, the paint takes on a fixed

originate. Here the painter engages in his fight with paint, colour and the empty

Mertens months before he knows for sure that the painting is finished. “The pain-

called “Coral Reef” or “Crawling Paint”. In his works however, a clear dichotomy

form. Small lines of paint suddenly hang as small fruits from the canvas or crawl into

linen. A fight that can be felt in each painting. The paintings are lined up on de floor.

ting is finished when it is quiet, when I do not have to have a discussion with it and

can always be felt. An ecstatic, almost aggressive side and a more introvert, me-

the light as slugs. Easily recognizable points of reference. For the painter only one

Tabula Rasas waiting for a destination, a landscape, a new dawn. With extreme

each addition has fallen in its place”.

ditative approach. A realistic streetfighter’s mentality opposed to a more idealistic,

reality counts and that is paint and paint again. Mertens puts layer on layer sear-

dedication Arno Mertens keeps a close watch over his paintings before he releases

art-aesthetical vision. Earthly, thick, graffittyish explosions of paint against

ching for that perfect shade of colour, that missing waving movement that brings

them into the world. Within a matter of seconds he knows if he is on the right track

a thoughtful, heavenly oasis of colour.

everything in balance. Looking at Mertens’ paintings is looking at the history of their

with a particular painting.”It must happen at once, in fact the feeling must be there

origination. Arno Mertens plunges himself into paint and turns his colourexperience

immediately”. He does not call his work action painting.” Many years of concen-

into a sensory experience for everybody. See how paint appeals and rejects, follows

trated thinking precede. I look for the right painting layer by layer. The excitement

De development of Arno Mertens the artist, goes as organically and naturally as his

slowly but surely become darker. A darkness which appealed to him in the expressi-

its own course and paves its way to the outer ends, showing the spectator a mira-

of that one creative ecstatic moment is essential. I also transfer ideas from one

work An intense interest in paint as matter builds up consistently. Mertens accepts

onistic work of the German Neue Wilden, amongst whom Anselm Kiefer, without the

culous, unknown world on the way.

painting into the other, so that each painting carries in itself the inheritance of the

paint as his only reality, always striving after his own artistic field in which it does

emotionally charged historical burden however. Mertens’ works are universal. They

other.” In this way one great work originates in which everything is linked and in

not matter whether a depiction is realistic or abstract. “There is no greater realism

transform slowly.The characteristically winding garlands and the tempestuously

which each detail in the work refers to another.

than the paint itself”, Mertens stresses. “Just like Mark Rothko I want the viewer to

winding traces of paint diappear into the darkred and darkblue massive universe.

feel the abstract fields of colour and to finally accept them as reality and truth”.

A seething, winding “everything” that seems to expand in infinity. Mertens knows

Arno Mertens has mastered a unique working-method. Walking among his paintings

But freshly graduated from the artschool of Den Bosch Arno Mertens still had a long

how to create a dazzlling, transparant spaciousness from these congested layers

Arno Mertens cherishes his paintings, he lives with them. His studio at the Lange

he watches the process of origination closely, ready to intervene with a brush or

way to go. Halfway the nineties Mertens exerimented, among other things, with

of paint with the hand of a master. They are in fact genuinely Dutch canvases. Full

Nieuwstraat in Tilburg is the living proof, a breeding ground of creativity. His passion

waterspray. As a gardener who watches his plants with hawkeyes. Intervention in

extremely minimalistic works. In those days he regarded this as a kind of cleansing,

of threatening clair-obscur, a mystic clash of arms among darkness and the saving

of life droops from every corner. Every inch is used and the sources of inspiration

manipulated chance, the artist calls it, in which the painting is the reflection of his actions.

as a purifying back to basics. The brushes were exchanged for rollers and the

light. “The bond I have with my paintings is unbelievably strong, it goes beyond love

painter’s palette strictly consisted of shades of grey and white. With many layers

or falling in love. It can be compared with a pregnancy. I look straight through my

Passion of life.

abound: on the walls photos of lush plants, on the windowsill glass objects in which

A Clash of Arms.

The last few years these contrasting characteristics have more and more grown
towards each other and blended together. As a result of this, Mertens’ palette has

bulbs of air spectacularly break the sunlight. Rubens’ illustrations of biblical scenes

Mertens starts with an underlayer of acryllic paint, a thin layer of paint on the canvas

of white the artist looked in a canvas for the ultimate colour. The exploration of the

creation and I follow and recognize all its phases and growing pains. Each painting

on the floor. His wringling and wrestling bodies evoke ageold mystical,

which he moistens over a certain period of time, by spraying it. After that he applies

faintest shades of white became an ultimate passion, the colour could be still more

feels like a birth. A new life in the making.”

Nieuwe dageraad van kleur en licht.
Een wereld op drift. Een schilderij in wording. De monumentale doeken van Arno

zonnelicht op spectaculaire wijze breken. Op de grond slingeren boeken met pren-

op, waarbij de verf traag wegdrijft en op de meest wonderlijke manieren op drift

obsessie met minimale witnuances en herontdekt het hele kleurenspectrum in

Mertens (1966) leven. Nee, ze barsten bijna uit hun voegen van vitaliteit. Verf kolkt

ten van Rubens’ bijbelse taferelen. Zijn heftig kronkelende en worstelende lichamen

raakt. “Ik weet uit ervaring precies hoe de verf terecht kan komen. Het doek moet

breedste zin. Kleur als een heilige graal waarin nieuwe dimensies liggen opgesloten.

onder iedere oppervlakte en stroomt uit in myriaden van delta’s. Een onwaarschijn-

roepen een aloude, mythische oerkracht op. Een spirituele stuwing naar het licht dat

ademen en het beeld moet vrij zijn. Tijdens het werkproces moet ik dat continu in acht

Het resultaat is een indrukwekkende reeks van bonte, transparante werken waarin

lijk paradijs van kleur en licht. Riviertjes van verf klonteren, stollen of stromen weer

ook terug te vinden is in Mertens’ oeuvre. De ateliervloer is aardser. Hier knokt de

nemen.” Soms pakt hij er een trapje bij om van bovenaf een juist perspectief op zijn

de uitbundigheid en weelderigheid van de natuur wordt bezongen. ‘Coral Reef’ of

verder, en monden uit in een wervelende oersoep. Een oceaan waaruit zeewezens,

kunstenaar met de materie. De bodem is compleet overwoekerd met kleurige korsten,

doeken te werpen. Als het doek afgerond lijkt zet hij het tegen de atelierwand. Het

‘Crawling Paint’ noemt Mertens zijn doeken nog altijd liefkozend. Maar steeds is er

koraalriffen en hele planktonzwermen lijken op te borrelen. En dan richt je verbaasd

een heerlijke chaotische Pangea van verf. Op dit hoogstpersoonlijke ‘oercontinent’

kan soms enkele maanden duren voordat Mertens zeker weet dat een doek af is. “Het

die tweedeling in zijn oeuvre voelbaar. Een extatische, bijna agressieve kant en een

de blik hemelwaarts en ontwaar je in scharlakenrood gedoopte sterrenstelsels. Maar

ontstaan de schilderijen van Arno Mertens. Hier gaat de schilder zijn strijd aan met de

schilderij is pas af als het stil is, als ik er niet meer mee hoeft te discussiëren en iedere

introverte, meditatieve aanpak. Een realistische straatvechtersmentaliteit tegenover

Mertens’ doeken kunnen ook heel aards zijn, de verf neemt vaste vorm aan, en

verf, de kleur en het lege doek. Een gevecht dat voelbaar is op ieder schilderij. De doeken

toevoeging op zijn plaats is gevallen.”

een meer idealistische, kunstesthetische blik. Aardse, dikke, graffitiachtige verfuit-

dikke streepjes tubeverf hangen ineens als rijpe vruchtjes op het linnen of kruipen als

liggen zij aan zij op de vloer. Tabula rasa’s wachtend op een bestemming, een land-

slijmerige naaktslakken naar het licht. Makkelijk herkenbare referentiepunten maar

schap, een nieuwe dageraad. Hondstrouw waakt Arno Mertens over zijn creaties en

voor de schilder telt maar één realiteit en dat is verf en nog eens verf. Laagje op

hij laat ze niet zomaar los op de wereld. Hij weet vaak binnen luttele seconden of hij met

laagje stapelt Mertens zijn verf op zoek naar die ene perfecte kleurschakering,

een schilderij op het goede spoor zit. “Het moet meteen gebeuren, het gevoel moet

De ontwikkeling van de kunstenaar Arno Mertens verloopt even organisch en

geworden. Een duisternis die Mertens ook al zo aantrok in het expressionistische

die ene golvende beweging waardoor alles ineens in balans is. Kijken naar de

er eigenlijk direct zijn.” Mertens noemt zijn werkmethode geen action painting. “Er

natuurlijk als zijn werk. Een intense belangstelling voor de materie verf vormt de

werk van de Duitse Neue Wilden, onder wie ook Anselm Kiefer, maar dan

schilderijen van Mertens, is kijken naar hun ontstaansgeschiedenis. Arno Mertens

gaan heel veel jaren geconcentreerd denkwerk aan vooraf. Laagje voor laagje speur

rode draad. Mertens accepteert verf als zijn enige realiteit, steeds strevend naar

zonder hun topzware, historische beladenheid. Mertens’ doeken zijn universeel en

duikt in de materie verf en maakt van zijn kleurbeleving een zintuiglijke ervaring voor

ik naar het beste doek, waarbij de opwinding van dat ene creatieve piekmoment

een eigen artistiek domein waarin het niet meer uitmaakt of een voorstelling reëel of

transformeren langzaam. De kenmerkende slingerende guirlandes en onstui-

iedereen. Zie hoe verf elkaar afstoot en aantrekt, een eigen traject volgt, en zich een

essentieel is. Ik zit altijd op mijn atelier, tussen de doeken, te broeden op een

abstract is. “Er is geen groter realisme dan de verf zelf”, benadrukt Mertens. “Net

mig kronkelende sporen van verf gaan gestaag op in donkerrode en diepblauwe

weg baant naar de verste uiteinden, onderweg een wonderlijke, ongekende wereld

onverwachte invalshoek. Ik breng ook ideeën van het ene doek naar het andere over,

als schilder Mark Rothko wil ik dat de kijker de abstracte kleurvelden gaat voelen en

massieve uitspansels. Een kolkend, golvend Al dat zich in de oneindigheid lijkt

voor de kijker openbarend.

zodat ieder schilderij een erfenis van een ander in zich draagt.” Zo ontstaat één groot

uiteindelijk als werkelijkheid en waarheid aanvaardt.” Maar fris van de Bossche kunst-

uit te strekken. Vanuit deze dichtopeengehoopte lagen verf weet Mertens met

magnum opus, waarin alles met alles samenhangt, ieder detail verwijst naar een ander

academie had Arno Mertens nog een lange weg te gaan. Halverwege de jaren negentig

meesterhand een duizelingwekkende, transparante ruimtelijkheid te scheppen.

radertje in het oeuvre. Arno Mertens heeft zich een unieke werkwijze eigengemaakt.

experimenteerde Mertens onder meer met uiterst minimalistische doeken. Hij zag het

Oer-hollandse doeken zijn het in feite, vol unheimisch clair-obscur, een mystiek wa-

Al wandelend tussen zijn doeken houdt hij het ontstaansproces nauwgezet in de

destijds als een soort zelfreiniging, een louterend ‘terug naar af’. De kwasten werden

pengekletter tussen het duister en het verlossende licht. “Geen stap maar een trap

Arno Mertens koestert zijn schilderijen, hij leeft met ze. Zijn atelier aan de

gaten, klaar om in te grijpen met de verfkwast of waterspuit. Als een hovenier die

ingeruild voor rollers en het palet bestond uit strikt grijs- en wittonen. Met vele la-

voorwaarts”, verwoordt Mertens deze nieuwe, veelbelovende richting. “De binding die

Tilburgse Lange Nieuwstraat is het ultieme bewijs, een broedplek van creativi-

met haviksogen zijn gewassen in de gaten houdt. Ingrijpen op een gemanipuleerd

gen wit zocht de kunstenaar op een doek naar dé ultieme kleur. Het aftasten van de

ik met mijn schilderijen heb is ongelofelijk sterk, die gaat ver voorbij liefde of verliefd-

teit. De levensdrift druipt van alles af. Alle hoekjes van zijn atelier gebruikt Mertens,

toeval noemt de kunstenaar het, waarbij het doek een weerslag van zijn handelingen

kleinste verschillen in wit werd een allesoverheersende passie, de kleur kon nog

heid. Vergelijk het met een zwangerschap. Ik kijk dwars door mijn schepping heen

en inspiratiebronnen stapelen zich op. Foto’s van welig tierende planten prijken

is. Mertens start met een ondergrond van acryl, een filmpje van verf op het doek

preciezer, nog schitterender. Deze zoektocht naar verdichting en verzadiging van kleur

en ik volg en herken alle stadia en groeistuipen. Ieder schilderij voelt aan als een

op de wand. Op de vensterbank liggen glasobjecten waarin luchtbelletjes het

dat hij op gezette tijden met sproeien nat houdt. Vervolgens brengt hij er olieverf

houdt Mertens tot op de dag van vandaag bezig. Mertens stapt snel af van zijn

geboorte. Een nieuw leven dat op komst is.”

Levensdrift.

Wapengekletter.

spattingen tegenover een bezonken, hemelse oase van kleur. De laatste jaren zijn
deze tegengestelde karaktertrekken meer naar elkaar toegegroeid én met elkaar
vergroeid. Als gevolg daarvan is Mertens’ palet langzaam maar zeker donkerder

Colofon/Colophon.
Arno Mertens, 1966.
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