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Abstractie heeft de afgelopen decennia een 

prominente plek ingenomen in de kunstwereld. Alleen 

de rest van de wereld blijft nog achter. Helaas. Want 

er mag gerust geabstraheerd worden. Alle overbodige 

informatie overboord, terug naar de essentie.

Alle supermarkten gereduceerd tot een veredelde 

muurkast. Alle verjaardagsgesprekken verkort naar 

drie woorden. Geen gelul over badkamertegels, 

isolatie, crypto, speciaalbier, wielrennen, hardlopen, 

detoxdiëten. Geen Miljoenenjacht. Geen reclames. 

Geen merken. Geen tijdschriften. Geen klokken. Geen 

schoenen. Geen sokken. Geen ellenlange teksten 

die een punt willen maken over abstractie. Alleen het 

allerpuurste dat overblijft… én natuurlijk de Poster 

Scouts, dat dan weer wel. We wensen je veel plezier 

met deze poster van Timo Kuilder. Een kleine doorkijk 

naar de Miljoenenjachtloze wereld waar wij zo naar 

verlangen.

Liefs,

Clubleiding 

De Poster Scouts

#12

#deposterscouts

T
im

o
K

u
il

d
e

r

Issue #12

oktober 

2022

© Timo Kuilder



Het leven is chaotisch en veel. 

Gelukkig bestaat Timo Kuilder, 

beter bekend als @zwartekoffie. 

De Amsterdamse illustrator brengt 

de hectiek van het leven terug 

naar de eenvoud van blokjes en 

lijnen. Heerlijk overzichtelijk en 

ongecompliceerd, maar niet simpel. 

In de eenvoud van vormen en kleuren 

zoekt hij naar spannende contrasten, 

bewegingen en composities. In dit 

rechthoekige clubblad gaan we op 

zoek naar de beweging die Timo 

voortstuwt.

Timo bekijkt de vormen van het leven, en brengt 

leven in vormen. Dagelijkse indrukken worden, net 

als goede koffie, gefilterd en teruggebracht naar 

hun puurste vorm. ‘Al mijn werk komt voort uit 

nieuwsgierigheid’, vertelt Timo. ‘Inspiratie komt op 

die dagen tussen projecten door, als ik op vakantie 

ben of de hond aan het uitlaten. Eigenlijk gewoon 

weg van de computer. Ik observeer alles om me 

heen en de simpele vormen die ik zie, gebruik ik om 

iets nieuws te vertellen.’

Vormendans

Ook in zijn poster voor de Poster Scouts trakteert 

hij onze oogballen op een kleurrijk vormenspel. 

Een dans van pijlen, lijnen, rondjes en blokjes. ‘Ik 

zoek in mijn abstracte werk graag naar beweging 

en spanning. Op deze poster zie je vormen die over 

elkaar heen vallen en achter elkaar langslopen. Bijna 

alsof ze met elkaar verweven zijn.’ Want ook al is 

zijn werk tweedimensionaal, plat is het nooit. 

Achter elke lijn, kleurvlak en vorm zit gevoel 

en levendigheid. ‘Ik wil de foutjes omarmen 

en expressiviteit in mijn werk brengen. Als 

het klinisch of plat wordt, dan vind ik het niet 

interessant.’ 

Repetitie. Repetitie. Repetitie.

Om tot iets nieuws te komen zoekt Timo de 

herhaling op. Dat voelt tegenstrijdig, maar 

is het niet. ‘Mijn abstracte werk is heel erg 

gebaseerd op repetitie. Het blijven herhalen 

en zoeken naar de juiste vormen. Een proces 

waar geen einde aan zit. Zo heb ik ook mijn stijl 

gevormd, sommige dingen blijven hangen en worden 

een deel van je ‘handschrift’. Het is vrij vloeiend en 

verandert met de tijd.’

Reis

Zo hebben we opeens een momentopname in 

handen, een tussenstop op Timo’s artistieke reis 

waar we even onderdeel van mogen zijn. Een reis 

die hopelijk nog lang niet zijn eindpunt bereikt, 

maar door blijft kronkelen langs de mooiste 

vormcomposities en kleurcombinaties. Over reizen 

gesproken: de ontdekkingstocht van De Poster 

Scouts gaat ook door. Binnenkort maken we nieuwe 

makers bekend! Houd onze socials, website en 

nieuwsbrief in de gaten.
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Deel je ervaring!

We zijn super benieuwd wat je eerste reactie 

was, waar de poster hangt en of je nog tips of 

trucs hebt. Deel een foto met #deposterscouts 

op Instagram of Facebook of stuur een mailtje 

naar info@deposterscouts.nl.
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