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“HET IS HARDWERKEN ALS KUNSTENAAR,MAAR
UITEINDELIJK KRIJG JE TERUGWAT JE GEÏNVESTEERD
HEBT”.

De talloze tekeningen die Dace (spreek uit: Datse) Sietina (34) in haar jeugd maakte, is ze kwijtgeraakt.
Maar haar passie voor tekenen is gebleven en kreeg een nieuw leven in Nederland. Dace is geboren en ge-
togen in Letland, in een gezin van zes kinderen, allemaal meisjes,waarvan zij de derde was. Ze groeide op
op het platteland in de buurt van de stad Jelgava. Haar ouders waren arm. Bezeten van tekenen en kleuren,
vulde Dace het ene schriftje na het andere met haar tekeningen, die geïnspireerd waren door wat ze in
haar directe omgeving waarnam. Als er geen geld was voor papier en potloden,wreef ze met bloemen over
de witte tegeltjes in huis, zodat die hun kleur afgaven. Van de schriftjes herinnert ze zich nog tekeningen
van een aardappel, een radijs en een varkentje met een gedichtje erbij.Was een schriftje vol, dan diende
het als aanmaakpapier voor de kachel. Zo ging dat toen. Dat haar tekeningen ooit meer waard zouden zijn
dan kachelhout had noch zijzelf, noch haar moeder voor mogelijk gehouden.

NEDERLAND
In Letland werkte ze op de administratie van een internationale school in Riga. Daar ontmoette ze zo’n elf
jaar geleden haar toekomstige echtgenoot, een Nederlander, die te gast was bij een collega van haar. Twee
jaar na die ontmoeting besloot Dace naar Nederland te gaan ommet hem te trouwen en een nieuw be-
staan op te bouwen.Twee hindernissen moest ze daarna overwinnen: de drukte van het wonen in Amster-
dam, en de Nederlandse taal. Tegenwoordig kan Dace zich prima in het Nederlands uitdrukken en
Amsterdam verruilde ze voor Gouda.“Amsterdamwas gewoon te veel van alles, te snel en te druk. Ik zag er
veel te veel om te kunnen verwerken.” Behalve door een kleinere stad bij de Randstad,waar op woensdag-
ochtend een leuke antiekmarkt is, werd Dace ook door Gouda aangetrokken vanwege de kleuren van de
vlag, die haar aan de Letse vlag doet denken. Gestimuleerd door haar schoonouders vond Dace in Neder-
land een nieuw bestaan in de kunsten. Op deWillem de Kooning Academie in Rotterdam kon ze haar talent
ontwikkelen in illustratie en fotografie. Nu, drie jaar na haar afstuderen, heeft ze al flink wat bekendheid
opgebouwd in de wereld van stripverhalen en cartoons. Dit jaar won ze de StripGrafiekPrijs in Utrecht.

KLEURENTAAL
Haar succes komt haar niet aanwaaien.“Het is hard werken,maar uiteindelijk krijg je terug wat je geïnves-
teerd hebt”. Dace leurde met haar stripboekjes langs markten en beurzen.Van lieverlee bouwde ze zo een
netwerk op. Ook leerde ze door veel te kijken en te praten met vakgenoten dat elk land een eigen kleuren-
taal heeft. Om in Nederland gewaardeerd te worden, hoefde ze zich niet volledig aan te passen- anders zijn
is in zekere mate interessant - maar ze leerde wel de grenzen kennen en de kleurentalen en stijlen te mixen.
Dace vindt het leuk om op beurzen en markten met vakgenoten te verkeren. Ze vindt tekenaars vrolijk en
humorvol en ze voelt zich allang geen buitenlander meer. Voor haar werk laat ze zich door alles inspireren.
En dan bedoelt ze ook ‘alles’. Het kan zijn wat mensen tegen elkaar zeggen in de tram, een kind op een fiets,
jeugdherinneringen. Ook is ze erg geïnteresseerd in de herkomst van de wereld. Ze leest boeken over het
ontstaan van het heelal, zwarte gaten, planeten. Niet voor niets hebben haar beeldverhalen met sciencefic-
tion te maken.“Mijn verhalen maak ik niet volgens het gebruikelijke stramien dat je in de meeste stripboe-
ken aantreft. Geen vaste kadertjes en tekst in ballonnetje.”De tekeningen van Dace hebben meer weg van
straatkunst, graffiti. Tekst en beelden lopen door elkaar heen.“Ik streef ernaar dat elke pagina een schilderij
is. Dat je hem kunt inlijsten en aan de muur kunt hangen.”Haar grote voorbeelden zijn Lucebert en Bas-
quiat. Ondanks haar voorliefde voor felle kleuren worden haar tekeningen de laatste tijd wat zachter van
toon.“Kennelijk word ik wat rustiger. Tijd voor wat anders,” lacht ze.

WORKAHOLIC
Sinds kort heeft Dace een atelier buitenshuis. Thuis werkte ze onophoudelijk aan haar tekeningen.“Ik kon
niet stoppen. Hier nog even iets doen, nog even een gedachte opschrijven, het ging maar door.”Met een
atelier in de Goudse Studio’s aan de Oosthaven hoopt ze normalere werkdagen te maken door het ritueel
van naar het werk gaan en thuiskomen. Dace gelooft in werken en in investeren. Als je wilt, kom je er wel,
is haar gedachte. Je moet een eigen visie hebben. Haar werk is persoonlijk, komt voort uit haar ervaringen
in haar jeugd en in het heden. De thema’s die ze kiest zijn emotioneel gemotiveerd. Dace heeft enkele op-
drachten waarmee ze haar atelier kan financieren.Voor drie magazines mag ze thematisch werk maken. En
ze heeft opdracht voor een vogelverhaal. In september heeft ze deelgenomen aan de kunststripbeurs in
Breda en ook is ze uitgenodigd om in Lucca met zes andere kunstenaars muurtekeningen in een paleis te
maken van de zeven hoofdzonden. Ook werkt ze aan een eigen boek over Barricadedag, de Letse Onafhan-
kelijkheidsdag die ze als dertienjarige meemaakte en waar de Bezige Bij belangstelling voor heeft. Dace is
nog niet erg gebrand op veel meer opdrachten. Ze heeft tijd nodig om zich nog verder te ontwikkelen. Als ze
opdrachten aanneemt,wil ze zo veel mogelijk vrij zijn om een eigen invulling aan het werk te geven.

FOTOWERK
Naast het teken- en schilderwerk wil Dace zich ook weer aan de fotografie gaan wijden.“Ik ben als foto-
graaf afgestudeerd,maar niemand kent me als zodanig.”Als ze aan fotografie denkt, dan denkt ze vooral
aan buitenfotografie. Aan het maken van series, verhalen. Het liefst fotografeert ze taferelen die aan het
gebeuren zijn, of die onverwacht zijn, zoals een kind dat van zijn fiets valt en hoe de vader die erbij is, dan
kijkt en doet. Bij studiofotografie denkt ze aan ensceneringen zoals Teun Hoks die maakt. Dace realiseert
zich dat ze als fotografe in een heel andere wereld terechtkomt dan als tekenaar. Die wereld wil ze onder-
zoeken.

EXPERIMENTEN
Dace was nog maar net afgestudeerd toen ze achter de kerk fietste en daar Roodbol ontdekte. Ze kende nog
niemand van de Goudse kunstscene,maar daar kwam verandering in toen ze Henri Boere en Harrie Stan-
genberger werk liet zien voor de tentoonstelling Leden van Compositie. Later ontmoette ze Trude, bij wie ze,
net als bij Henri enthousiasme en een geïnteresseerd luisterend oor vond. Dace zou wel meer tijd willen
hebben om vaker langs te gaan bij Roodbol. Ook zou ze graag iets met iemand samen willen maken. Sinds
ze de academie heeft verlaten mist ze het experiment. Het bij elkaar zitten en iets laten opborrelen, dat
doet men niet meer. Zo mist ze ook een open atelier om samenmet anderen te zeefdrukken.“Ik wil niet
vast komen te zitten aan een enkele manier van werken. Dan durf je op een gegeven moment niets anders
meer te doen.”Van het tennissen kent Dace het combineren van pasjes. Elke deelnemer levert zijn pasje in
en dat wordt willekeurig gecombineerd met een ander pasje. Zodoende doe je met heel diverse spelers er-
varing op. Het lijkt Dace wel leuk om zoiets ook onder firmanten te doen.
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