
Te klagen over aandacht heeft Jowan van 
Barneveld niet. Zijn werk is hier in Limburg 
opgenomen in een aantal grote collecties, 
waaronder die van het Bonnefantenmuseum, 
Schunck* en Het Domein. En ook internatio-
naal weten de schilderijen een weg te vinden 
naar een breder publiek dan men − zeker op 
basis van de ontoegan-
kelijkheid van het werk − 
zou verwachten. Zo expo-
seerde hij in New York bij 
LMAK projects en heeft 
hij ook in de Euregio 
Maas-Rijn enkele voor-
aanstaande tentoonstel-
lingen gehad. Hij kan al 
een zestal jaren van de 
kunst leven. De in Veghel 
geboren, maar in Geleen 
getogen Van Barneveld 
heeft de kunst niet met 
de paplepel ingegoten 
gekregen.
Hij studeerde in Maas-
tricht aan de Academie 
Beeldende Kunsten. 
Maar muzisch was het 
gezin allerminst. Daaren-
tegen speelde sport wel 
een voorname factor in 
het leven van de opgroei-
ende Jowan. Zijn vader 
speelde ooit bij Fortuna 
54, zijn zus handbalde in 
het Nederlandse jonge-
renelftal en later bij Swift 
in Roermond. En tenslot-
te schopte zijn broer het 
tot beroepsvoetballer bij 
Fortuna in Sittard. „Sport 
was niet zo mijn ding. Ik 
heb het wel geprobeerd, 
maar zeker teamsport 
ligt me niet. Muziek, daar 
kon ik mijn ei in kwijt,” 
glimlacht Jowan van Bar-
neveld in zijn atelier in 
het Stadslab van Sittard. 

Viberider
Van Barneveld maakt in zijn atelier een op-
geruimde en allerminst donkere, laat staan 
sombere indruk. Er staan een drumstel en 
twee gitaren. Hij is de man achter de stevige 
formatie Viberider, die in 2007 op Pinkpop 
stond. Op de twee muren zijn grote werken te 
zien die zich in het donker wordende namid-
daglicht slechts moeizaam laten identificeren 
als twee versteende naar elkaar toe brullende 
panters. „Ik vind het in mijn atelier het mooist 
als de duisternis van buiten naar binnen sij-
pelt en de schilderijen helemaal opgaan, ver-
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teerd worden, in het zwart.”
Het werk van Jowan van Barneveld toont de 
tijdelijkheid waaraan geen enkel wezen kan 
ontsnappen. Niets blijft zoals het is op zijn 
schilderijen. De vergankelijkheid ligt steevast 
op de loer. Ronduit raadselachtig zijn de laag 
op laag opgebouwde werken. Soms zou je 
met een lantaarn in de diepe duisternis wil-

len schijnen om in de compositie enige hou-
vast te hebben. Het zijn werken waarin je als 
beschouwer helemaal opgaat, waarin je je 
verliest in het grote spannende niets. Remi-
niscenties oproepend aan het monochrome 
oeuvre van Ad Reinhardt, de verstilling in de 
schilderijen van Edward Hopper of de surre-
alistische beeldtaal van cineast David Lynch, 
die hij zeer bewondert.    
Zijn relatie met kleur is problematisch, zo 
biecht Van Barneveld op. „Af en toe voel ik de 
behoefte om met kleur te werken, maar ik 
word dan toch weer meteen terug gefloten 

door het besef dat ik een werk dan opzettelijk 
mooier wil maken. Daarnaast is kleur me iets 
te willekeurig. Ik wil de essentie van het werk 
niet uit het oog verliezen en beperk me in 
mijn omgang met kleur. Net zoals ik me ook 
in mijn zelfgeleerde gitaarspel vaak beperk 
tot slechts enkele snaren, zo doe ik dit ook in 
mijn kunstenaarschap.”

einzelgänger
Van Barneveld is naar eigen 
zeggen geen uitgaanstype 
of groepsmens, eerder een 
einzelgänger. Rust is be-
langrijk voor hem. „Ik heb 
zo verschillende periodes 
waarin ik me al dan niet 
terugtrek of me iets meer 
in het sociale leven stort. 
Ik vind de interactie met 
een publiek belangrijk en 
ook leuk. Maar na verloop 
van tijd verlang ik toch ook 
weer naar de stilte van mijn 
atelier, zodat ik kan broe-
den. Muziek is heel direct 
qua interactie met een pu-
bliek. Bij schilderen duurt 
het aanmerkelijk langer om 
gevangen te worden in de 
magie van het werk. In mijn 
hoofd bestaan de schilde-
rijen al. Ik moet ze alleen 
nog even maken. Als een 
werk eenmaal af is, houd ik 
het graag nog een jaar bij 
me in de buurt. Pas na die 
tijd kan ik vaststellen of een 
schilderij standhoudt of 
niet. Als dat niet het geval 
is, gaat het mes erin. Ook 
vind ik het altijd weer leuk 
om na tijden weer eens een 
werk van mij te zien. Het 
lijkt dan weer een nieuwe 
kennismaking na de ont-
stane afstand.”

los Angeles
De Verenigde Staten vormen voor Van Barne-
veld een grote inspiratiebron. Hij werkte drie 
maanden in Los Angeles en was vaker in New 
York. „wat me met name in Los Angeles boeit 
is het open en eenzame karakter. Je kunt er 
maandenlang als een soort geest leven zon-
der deel uit te maken van een sociaal leven. 
Opgaan in het werk en je verliezen in de heer-
lijke onpersoonlijkheid van die grote stad. Ik 
ben zelf ook zo. Vriendelijk en afstandelijk.’
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