
A
ls je de werken in de galerie ziet han
gen, kun je het je bijna niet voorstel
len: Iris fotografeert pas een aantal 
jaar. “Ik zocht naar meer creativiteit. 

Tijdens een vakantie in de Dominicaanse Repu
bliek leerde ik een fotograaf uit Amerika kennen 
en zij was degene die tegen me zei dat ik moest 
gaan doen wat ik leuk vind. Fotograferen dus. 
Ik heb het deels mezelf aangeleerd, volgde 
workshops en een opleiding, en ik kreeg les van 
mijn zus die ook fotografe is. Tijdens een van 
haar eerste lessen gaf ze technische uitleg die 
ik daarna moest toepassen. Ik pakte niet simpel
weg een mok of een vaasje, zoals volgens mijn 
zus in de lessen meestal gebeurt, maar stelde 
een stilleven samen met beeldjes en andere 
spullen uit haar huis. Dat zit blijkbaar in me. Die 
foto’s behoren nog steeds tot mijn favorieten.”

KLEURRIJKE WERKEN IRIS GONZALEZ BIJ 
KUNSTUITLEEN & DE GALERIE DEN HAAG

FlowerPOWER

Loop je over het Noordeinde, dan 
moet je bijna wel even stilstaan 
bij de etalage van Kunstuitleen  

& De Galerie Den Haag. Een groot 
werk met felgekleurde bloemen 
tegen een zwarte achtergrond 

trekt direct de aandacht.  
Iris Gonzalez creëerde en 

fotografeerde dit bloemstilleven 
met veel liefde en toewijding.  
Dat haar ouders haar de naam 

‘Iris’ gaven kan bijna geen toeval 
zijn. “En het leuke is”, vertelt de 
in Voorburg wonende fotografe, 

“het betekent ‘zij die de 
boodschap komt brengen’. ”

Proud Dahlia I, Iris Gonzalez, 65 x 170 cm
Fineart print behind museum plexiglass, 2021

TEKST MARITA SMIT FOTOGRAFIE LARISSA AMBACHTSHEER (PORTRET)
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Liefde voor bloemen
De focus op details én de liefde voor bloemen zaten er altijd 
al in. “Gingen we vroeger naar de Efteling, dan keek ik niet 
naar de achtbaan, maar vond bijvoorbeeld een klein bloem
pje waar ik helemaal blij van werd. De natuur maakt allemaal 
schilderijtjes. Als je goed kijkt, zie je in veel bloemblaadjes 
allerlei kleurschakeringen, alsof het verfstrepen zijn. Door 
de bloemen in deze stijl te fotograferen komt dat heel goed 
tot zijn recht, net als de verschillende texturen. Kijk bijvoor
beeld naar ‘Café au lait’, een foto van één witte dahlia. Het 
lijkt bijna een satijnen bruidsjurk.”

De foto’s van Iris doen denken aan schilderijen van zeven
tiendeeeuwse Hollandse meesters. Sterker nog, bij een eer
ste blik twijfel je even of je nu naar een foto of naar een 
schilderij kijkt. Maar kijk er vooral langer naar om alle details 
in je op te nemen. De perfecte bloemcomposities bevatten 

veel verrassingen. Vlinders of een kevertje bijvoorbeeld, door 
haarzelf of door anderen gevonden in de natuur. Je ziet dat 
een blaadje van een bramentak net niet helemaal perfect 
meer is of dat een prachtig, felroze bloemblad toch nét wat 
streepjes bevat. “Wanneer is een bloem op zijn mooist? 
Daarin zoek ik soms de randjes op, ik experimenteer ermee. 
Maar het moet wel fijn blijven om naar te kijken.” 

Op zoek naar een balans
Iris heeft een vaste bloemist in Voorburg en heeft contact 
met verschillende kwekers. “De mooiste dahlia’s, een van 
mijn favoriete bloemen, koop je niet zomaar bij een bloemist. 
Ik combineer ze met andere bloemen, ook uit eigen tuin of 
gevonden langs de kant van de weg. In de studio komt alles 
samen. Het liefst omring ik me met emmers vol bloemen en 
dan ga ik daarmee aan het werk. Ik ga op zoek naar een ba
lans en maak vaak composities die een beetje surrealistisch 
zijn. Het zijn, vooral door de hoogte, geen boeketten die je 

Dahlia’s Perception, Iris Gonzalez, 100 x 150 cm
Fineart print behind museum plexiglass, 2021

The Power of Dahlia, Iris Gonzalez, 120 x 120 cm
Fineart print behind museum plexiglass, 2021

thuis op tafel zou kunnen zetten.” Elke bloem heeft boven
dien een betekenis. “En iedereen kijkt op zijn eigen manier 
naar bloemen. Waar de ene persoon een boeket associeert 
met rouw of verdriet, kan de ander er vrolijkheid en liefde in 
zien. Dat vind ik een mooi gegeven.”

Dat haar foto’s zulke goede reacties opleveren en in zo’n 
mooie galerie mogen hangen vindt Iris heel bijzonder. “Wie 
had dat een paar jaar geleden kunnen denken!” 

Expositie
Bij Kunstuitleen & De Galerie Den Haag, Noordeinde 6971, 
zie je 11 kleurrijke werken van Iris Gonzalez. Op de website 
en in de galerie vind je meer informatie over verkoopprijzen 
of beschikbaarheid voor verhuur.

www.irisgonzalez.nl
www.degaleriedenhaag.nl

DE FOTO’S VAN IRIS  
DOEN DENKEN AAN 
SCHILDERIJEN VAN 

ZEVENTIENDEEEUWSE 
HOLLANDSE MEESTERS
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