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Etsen van
David Blackwood

C11p1,1111Jess,

T/1111.,kamst ,,,,n dr l.11l1r,,dor, 1976

Aan de oostkust van Canada ligt Newfoundland,
een eiland dat voor de Tweede Werc.ldoorlog
1 �rotcndeds van de visvangst leefde. Na de oorlog
1
wa� het gáuw gedaan met de vissersdorpen. Toen
op het eiland Amerikaanse militaire bases werden
I gevestigd, m.1aktc de a1mwcz1gheid van de
manschappen met alleen een eind aan de besloten
heid van deze dorpen, maar zorgde tevens voor
cmgc wdv:rnrt. De oude verhalen, mythen 1,.,-1
legenden bkvc:n voonbc�taa.n. Een van die
verhalen is dat de dorpsbewoners el.kaar tijdens de
koude wintermaanden opzochten om in de
keuken met elkaar te zingen, spelletjes te doen en
verhakn te verti.:Uen.
Hee werk van de C:madesc kunstena:ir David
Black wood (geboren m 194 1) die vooral door zijn
et�cn bekend is geworden. is geba$CCrd op deze
traditie van overlevermg. Een keuze uit zijn werk
1s vanaf J 2 ápnl m zaal 3 van het Bfonenmuscum
te zien. De tcntoomtdlmg geeft een overzicht van
de etsen dte Black wood in de periode 1962-1984
heeft gemaakc.

D.1V1cl J31acl..wood, geboren en getogen in New
Foundl.1nd, �ca111t uit een geslacht van kapitein� die
wcrk..:aam waren in de zeevisserij. In 1961 wrliec
hu zun geboortedorp en verhuisde naar Toronto
waar hij een opleiding volgde aan het Ontario
College of Art. Blackwood heeft zich van meet af
aan bcziggchoudc11 met de gcsch.iedenis van zijn
eil,ll)d, de vi$�ersdorpen alda.ir en de verhalen die
er de ronde deden, zoals bijvoorbeeld 'Kean's Men
W�itmg for the S S. BcUaveatun:' uit 1969 laat
zien. Kapitein Kean cu zijn bemanning hadden
twee dagen en twee nachten op het ijs
doorgebracht voordat de S.S. .BcUaventure de
overlevenden redde en de bevroren lkhamen van
de doden kon bergen. Deze gebeurtenis heeft
toentertijd ( 1914) dfope mdruk gemaakt op de
vi��crs en robbeJagers, leeiäe voort in de cfuarop
volgcndc gcncratie en werd het onderwerp van
ecu v.an Blacl..woods etsen.

Ulackwood legt in zijn werk niet zozeer nadruk op
• kant van deze
dc romJntische e11 heroïsche
verhalen, rnJlar bcn:tdrukl veeleer de epi�che kant
ervan. Vccl va11 iijn et�en hebben als onderwerp
de strijd 1ussc11 de owrweld1gendr natuur en de
mens die zich ertegen bcschcnlll. Die th.cma komt
cvenecm in Jr uitgekiende composities lOt

uitdruk.kmg: m de donkere figuren op de
voorgrond die zich ;1ftckcncn tegen een w1Jdse,
open n11rnlc, in de va:i.k krachtige diagonalen die
over het doek lopen en m het dramati.sche gebniik
van het coutrast M�en licht eu donker en de
�obere kleuren. Elk tafereel dat 81.ackwood
uitbeeldt been fragment van een verhaal. En of
hei nu gaat om een hw� d:n over het water wordt
ver�lecpt of de triomfantelijke terugkeer van een
kapitein, steeds is het hem te doen om het
uitbeelden van een mcnseHjk drama, waarmee
Hlack.wood een vii.uclc tegenhanger is van de
vissers dtc: hun vcrhalCJ1 m de keuken aan elka.a.r
vcru:lden

