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Jeroen van der Steen
Vrijdag 24 Augustus 2012

Jeroen van der Steen is een kunstenaar met veel met veel interesses.Hij tekent, schildert,
gebruikt digitale technieken, maar soms ook stoepkrijt voor het maken van zijn werken.Als
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vormgever is hij betrokken geweest bij diverse projecten.Zijn meest recente project is Kunst
kalender 2013.
Als vormgever gebruikt hij zijn creatieve talenten voor het maken van CD hoesjes, flyers,
posters, visitekaartjes, websites, banners e.d.

Tagwolk
airbrush , bloemen , c ompositie , c omputer,
digitaal , fantasy, gratis, illustrator, inspiratie ,

Stel jezelf even voor

kinderboeken , krijt, kunst, pastel , perspec tief,

Hey, ik ben Jeroen van der Steen. Ben geboren in het Sint Franciscus ziekenhuis in

potloden , potlood, sc hetsboek, sc hetsen ,

Rotterdam in 1990. Tekenen is mijn passie. In 2006 ging ik naar het Grafisch Lyceum

sc hilderen , sc hrijver, straatkunst, striptekenen ,

tekenen, tekeningen, tekentablet, tips ,
video , v oorbeeld, voorbeelden , vormgever(alle)

Rotterdam en ik ben afgestudeerd als Grafisch Vormgever met de specialisatie:
Art & Design. Daarna heb ik nog een extra addendum jaar gedaan om websites te leren
maken

Hoe en wanneer ben je begonnen met tekenen?
Zolang ik me kan herinneren ben ik al bezig met tekenen,
vanuit het schrijven van letters uit het alfabet en toen me
ouders me voor een vel papier neerzetten ontdekte ik er
vormen in.
Potloden en stoepkrijt waren de eerste materialen
waarmee ik me kon uiten.
Pas in 2005 een belangrijk jaar voor mij, maakte ik kennis
met Salvador Dali, een bekend surrealist tijdens een
schooluitstapje naar Museum Boijmans van Beuningen in
Rotterdam.
Waarvan ik erg onder de indruk was, dat ik daarna wel
zowat serieus wou beginnen te schilderen.
Waar haal jij je inspiratie vandaan?
Vanuit zoveel, de manier waarop vind ik belangrijk.
De inspiratie kan komen uit iets kleins, een discussie wanneer ik op iets opmerkelijks stuit.
Of uit een droom, of vanuit een gebeurtenis waar ik nog lang over na kan denken of associaties krijg. Sommige
beelden zie ik voor me, of die vermengen zich met elkaar.
Zelf ben ik ook erg vurig naar nieuwe kunstenaars die ik nog niet ken.
Op de kunstafdeling van de Centrale Bibliotheek zoek ik daarom ook echt naar voor mij nog onbekende
kunstenaars namen, veel ken ik al.
De laatste tijd ben ik ook erg gefascineerd door de autobiografische documentaires van kunstenaars.
Interessante namen om te noemen zijn wel Frida Kahlo, Herman Brood, Joshua Davis en Johannes Itten.

Verbreden of specialiseren?
Goede vraag, ik heb me nu al aardig verbreed met schilderen/tekenen, video en(web)design.
Maar ik wil me nu meer ook specialiseren in web programmeer talen.Omdat ik het leuk vind om kunst, informatica,
mensen en organisatie bij elkaar te brengen.
Ik snap dat als je je soms teveel specialiseert, dat je dan ook wel weer wat anders wilt.

Heb je een voorkeur voor een bepaalde stijl ?
Pop surrealisme genaamd Lowbrow of normale surrealistische computer kunst.
Maar met normale dromen en met veel experimentatie met kleur kan je me ook makkelijk vangen.

Waarom het project "Kunstkalender 2013" ?
Het Donderwolk logo met aan de bovenkant een ponsgat van het Kunst kalender 2013
project staat symbool voor kracht. In mijn eentje zou ik wel een kunst kalender kunnen
maken, maar met meerdere kunstenaars sta je sterker.
Vandaar dat ik een platform site wilde bouwen, waar kunstenaars zich op konden
aanmelden. Het was een leerzaam proces, waar ik ook in aanraking kwam met
verschillende culturele instellingen.
Momenteel hangen de 24 voorkanten van 24 hedendaagse kunstenaars uit Rotterdam en
daarbuiten in wijkgebouw Stadsdriehoek.
De kunstkalenders zijn te bestellen via de site: www.kunstkalender2013.nl of www.omnivoor.nl/Kunstkalender2013

Wat zou je andere beginnende kunstenaars als tip willen meegeven ?
Laat je niet te veel uit het veld slaan door onredelijke kritiek. Ik had eens op een kunst-forum een schets gepost en
veelal vond men het niks, totdat ik het na 7 weken had voltooid en iedereen wel overtuigd was van een mooi werk.
Als je diep van binnen weet dat je een kunstenaar bent, dan heb je geen kunst academie nodig. Leer van andere
kunstenaars, netwerk en zoals Jan Sierhuis eens zei: 'Het beste is om gewoon door te gaan'.

Meer info:
jeroensteen.nl
kunstkalender2013.nl
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