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‘Reduc�on! One always wants to say more
than nature and makes the intolerable
mistake of wan�ng to say it with more means
rather than with less.’ Paul Klee, Diaries, 1908
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■ Misschien draagt het kleinste object dat de Amster-

damse beeldhouwster Riki Mijling maakte wel alles in

zich, als sleutel naar iets groots en onpeilbaars; als sleutel

naar haar oeuvre. 

Beschouwers zoeken immers altijd een duiding om toe ge-

laten te worden in de gedachtewereld van de kunstenaar.

Het is een penning, die echter niet zodanig oogt. Het be-

paald avant-gardistische jaarobject 2004 voor de Vereni-

ging voor Penningkunst blijkt namelijk geen munt maar

een begeerlijk messing rechthoekje van 69x54x9 millime-

ter te zijn.  Vaag kun je hierin de lijnen van een kleinere

rechthoek onderscheiden. Pak het object op en de beteke-

nis van de titel ‘The Gateless Gate’ openbaart zich. Er

klapt een getrapte deur naar buiten die een opstapje

biedt naar een geopende ruimte. Leg de penning neer en

de open, maar nu liggende deur schuift een ruimte in de

diepte tevoorschijn. De symboliek van het scharnieren

naar andere wereld is even discreet als suggestief. Mijling

verwijst naar een songtekst van Van Morrison ´Dweller On

The Threshold´. Op de drempel van het onbekende, met

de adem van het heden in zijn nek staat iemand te dralen,

nog niet zeker of hij over wil stappen naar een vermoed

Licht. Toch waagt hij tenslotte die stap omdat het wachten

hem dreigt te overmannen. Het beeld intrigeert even zeer

als de filosofische vraag over in hoeverre leegte inhoud

kan bevatten.  

Uit haar vormentaal blijkt Riki Mijlings liefde voor het

bouwen. Daarnaast is ze geboeid door het fenomeen

ruimte. Beter gezegd: door het veroveren van die ruimte,

in fysieke, filosofische of puur functionele betekenis. Ze

beperkt zich hiervoor tot essentiële, veelal geometrische

vormen. 

Haar sculpturen ontstaan systematisch maar tegelijkertijd

via een door de intuïtie gestuurd ontwerpproces. Daarbij

past zij evenwel mathematische wetmatigheden toe, zoals

de gouden snede. Die aanpak resulteert in reeksen geo-

metrische sculpturen, ontstaan uit een logische opeenvol-

ging van herinterpreteren en reduceren. De ene vorm

roept de andere op.

Opvallend is het ontbreken van een zichtbaar “hand-

schrift”. Dat heeft zijn reden. 

De dubbelhartigheid die een galant gebaar, een virtuoze

maar in wezen nietszeggende vorm of techniek, kunnen

oproepen wantrouwt Mijling. Ze bant ze derhalve reso-

luut uit, puttend uit een reservoir dat ergens gewoon is en

waar zij alleen toegang tot heeft en krijgt. Niet om er te

zoeken maar om er te selecteren. Het universum lijkt

pragmatisch in de wijze waarop het zich openbaart.  

Je moet bij Mijlings gevoelsmatige werkwijze denken aan

een niet bestaande term ‘inneren’ – als omgekeerde her-

innering, als Ahnung, een sterk vermoeden, die de schep-

pingsdrang activeert. 

Een recente serie wandsculpturen, geometrische construc-

ties met rechthoeken, vierkanten en soms kubusachtige

vormen is ontstaan uit tekeningen. Deze maakte Mijling

door uit te gaan van een eerdere reeks met zich deelbare

volumes hetgeen veel variaties opleverde. Zij ontdeed ze

van de derde dimensie en schematiseerde ze zo tot essen-

tiële, ruimtelijke lijntekeningen, verwant aan Mondriaans

composities. Deze tweedimensionale exercities leidden

uiteindelijk tot de minimale wandsculpturen, ogenschijn-

lijk monotoon ritmische etudes. We zien hier de eenvoud

van verhulde virtuositeit en verbeeldingskracht, zoals je

die bij kunstenaars/vormgevers als Donald Judd, Dom van

der Laan en Gerrit Rietveld ook aantreft. Onmiskenbaar,

zelfs onweerlegbaar hanteren zij een eigen grammatica

aan vormen. Mijling zoekt voorbij de vluchtigheid van het

persoonlijke, al straalt er in haar werk natuurlijk iets van

haar persoonlijkheid af. 

De wortels van die zelf opgelegde beperking liggen in haar

afstudeerwerk in 1980 aan de Koninklijke Academie voor

Kunst en Vormgeving in Den Bosch. Ze studeerde daar af

als monumentaal kunstenaar. Passend in het tijdsgewricht

nam ze voor haar afstudeerproject zichzelf als uitgangs-

punt: ze gebruikte haar lichaam of haren om mee te schil-

deren. Concept- en performancekunst in de meest pure

vorm. De achterliggende gedachte was hoe een lichaam

een ruimte verovert. 

Denk hierbij aan bijna ieder plastisch werk van Phidias tot

Christo, die stilistisch uiteraard ver van Mijling verwijderd

zijn. 

Na haar afstuderen was zij een kunstenaar zonder zicht-

baar werk, waarna ze onvermijdelijk een periode van

geestelijke verdieping doormaakte. Dat zij haar huidige

uitdrukkingsvorm vond dankt zij aan  beeldhouwtechnie-

ken die zij zich gaandeweg eigen maakte. 

Wat bleef is het zoeken en de contemplatie waartoe haar

werk de beschouwer uitnodigt.

Misschien verwoordt de dichter Jorge Luis Borges in een

gedicht deze queeste het best als hij verhaalt van “be-

scheiden krachten die ons raken, raken en ons dan verla-

ten.” 

Chris Reinewald, hoofdredacteur Museumvisie 

Aantekeningen bij het werk van Riki Mijling



Atelier, Amsterdam 2003



Ortus Sum VI, 2003

brons

afm. ø 30 cm.

Ortus Sum VI, 2003

gie�jzer

afm. ø 80 cm.
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Solo- en Groepstentoonstellingen      

2008
Galerie Nine, Amsterdam
Galerie Artipoli, Noorden
St. Joseph galerie, Leeuwarden
Galerie 15A, Lochem
2007
Art-Amsterdam, galerie Dom’Arte, 
Amsterdam
Galerie Dom’Arte, Rucphen
Art-Karlsruhe, Galerie Rieder, Karlsruhe (D)
14 Staties, Galerie Parade, Amsterdam
Cologne Fine-Art, galerie Octagon, Amster-
dam
Galerie en Beeldentuin 15A, Lochem
Skulpturen garten Sürth, Köln (D)
Tso’ar centrum, Leidschendam
Kruithuis, Den Bosch
2006
Art-Amsterdam '06, Galerie Nine, 
Amsterdam
‘Werken op papier en Uitzonderingen’, 
Amsterdam
Vereniging voor Penning Kunst, Museum
Beelden aan Zee, Scheveningen
Geometrisch Concreet X, Mondriaanhuis,
museum voor Concrete kunst, Amersfoort
Galerie Dom’Arte ‘Kunst en Religie’, Rucphen
Cologne Fine Art, Octagon galerie, Köln (D)
'37 kunstenaars gaan om een tafel zitten',
Artinovo, Brugge (B)
'Verbeelding aan Zee', Bergen aan Zee
Galerie 15 A, Lochem
Künstlerforum Bonn, Niederländische Kon-
krete Kunst, Bonn (D)
Galerie Rieder, München (D)
2005
Galerie Nine, Art Twente, Hengelo
Anningahof, Zwolle
Galerie Dom'Arte, Rucphen
Skulpturengarten Sürth, Köln (D)
Art Frankfurt Octagon galerie, Frankfurt (D)
Kunst Köln Octagon galerie, Köln (D) 
Vogeleiland, St. Kunst in de Singel, Deventer
ArtBox, multiple galerie, Frankfurt (D)
ArtBox, Art-Fair Cologne, Köln (D)
Geometrisch Konkret X, Galerie Kunen, 
Dülmen (D)
2004
Galerie Conny van Kasteel, Egmond aan Zee
Art Frankfurt Octagon galerie, Frankfurt (D)
Kunst Köln 2004, Octagon galerie, Köln (D)
Galerie Dom'Arte, Rucphen
Holland Artfair: Marie-Colette van Spaen-
donck, Den Haag
Beeldentuin gallery Interart.nl, Heeswijk
Kunstverein Koblenz ‘Made in Holland’, 
Koblenz (D)
Golfclub Olympus, Stichting Beeld en Golf, 
Amsterdam
2003
Galerie Conny van Kasteel, Egmond aan Zee

Galerie Dom’Arte, Rucphen
St. Joseph galerie, Leeuwarden
Kasteel-museum Sypensteyn: ‘Voor Mij’,
Loosdrecht
Galerie Phoebus, ladenkastproject, 
Rotterdam
Art Frankfurt Octagon galerie, Frankfurt (D)
Kunst Köln 2003, Octagon galerie, Köln (D)
Beeldentuin Cuijk, Cuijk
2002
Galerie Phoebus, ladenkastproject, 
Rotterdam
Our house is a very, very fine house,
Amsterdam
Galerie Conny van Kasteel, Egmond aan Zee
Museum voor Constructieve en Concrete
kunst, Mondriaanhuis, Amersfoort
Art Frankfurt, Octagon galerie, Frankfurt (D)
Kunst-RAI ‘02, Octagon galerie, Amsterdam
Kunstcentrum Zaanstad, Zaanstad
Galerie Nikhé, zomer tentoonstelling, Tilburg
7e Biennale Kleinplastik Hilden, Hilden (D)
Beeldentuin Cuijk, Cuijk
2001
Kunstgenootschap ’t Reghthuys, Nieuwkoop
Galerie Michael Schlieper, Hagen (D)
Channel Galleries, Neuss (D)
Galerie Conny van Kasteel, Egmond aan Zee
Art Frankfurt, Octagon galerie Frankfurt (D)
Kunst-RAI ‘01, Octagon galerie, Amsterdam
De Parade, Amsterdam
Les Jardin Artistiques de Drulon, Drulon (F)
Ned. Kring van Beeldhouwers 
‘De Watertoren’, Aalsmeer
2000
Art Frankfurt ‘Multiple District’, Frankfurt (D)
Gilla Galerie, Neuss (D)
Achter de Zuilen, Bloemendaal
6e Biennale Kleinplastiek Wilhelm-Fabry -
Museum,Hilden (D)
Kunst Rai ‘00, Octagon galerie, Amsterdam
Nikhé galerie voor beeldhouwkunst, Tilburg
‘Die Hollandische Welle’ Städtische Museen
Jena, Jena (D)
Galerie Conny van Kasteel, Egmond aan Zee
1999
Art Frankfurt ‘Multiple District’, Frankfurt (D)
Kunst Rai'99; galerie Steiger 8, Amsterdam
SBK-Bickerseiland ‘Buiten - Beelden - Binnen’
Amsterdam
1998
Hollandia gebouw -Artotheek, Vlaardingen
Art Frankfurt’98 ‘Multiple District’, 
Frankfurt (D)
Kunst Rai 98; galerie Steiger 8 Multiples,
Amsterdam
Art Multiple ‘98, ‘Die Hollandische Welle’,
Düsseldorf (D)
Galerie edition Lutz Fiebig, Berlin (D)
SBK - K.N.S.M.eiland ‘This side up’, 
Amsterdam
1997
‘SAFE-Depot’, Nova Zembla, Den Bosch

Kunst Rai ‘97; galerie Steiger 8, Amsterdam
De Vest: ‘Transportkisten projekt’, Alkmaar
Art Multiple ‘98; galerie Steiger 8,
Düsseldorf (D)
Incontri ‘97; Globel Stone, 
Bohuslän (Zweden)
1996
‘SAFE-Depot’: KI SAFE, Dalfsen
‘SAFE-Depot’: Aa-kerk, Groningen
1995
‘Slot in beeld’: Slot Zeist, Zeist
Biënnale Oda park: ‘Illusies ‘95’, Venray
Art Multiple ‘95; Schumacher-edition Fils,
Düsseldorf (D)
‘Souveniers’ VER.I.O, Maastricht
Art Kitchen: ‘Transportkisten projekt’, 
Amsterdam
Galerie Zonder Titel: ‘Resonance of Calm’,
Amsterdam
Galerie Outline: ‘Resonance of Calm’, 
Amsterdam
1994
kunsttoepassing: van Dijckschool, Bilthoven
Amsterdams Beeldhouwers Kollektief,
Amsterdam
Galerie Ateliers Driebergen: ‘Sacred Places’,
Driebergen
Steiger 8: ‘Virtual images for real money III’,
Amsterdam
1993
Stedelijk Museum (nieuwe vleugel); 
Amsterdam, Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis; Amsterdam
Biennale Oda park; ‘Geheimen ‘93’; Venray
Open ateliers Oostelijke eilanden; 
Amsterdam
Overzichtsexpositie Oosterkerk, Amsterdam
1992
Nine Dutch Artists in Egypt: Zamalek Art
Centre; Cairo (Egypte)
Stedelijk Museum (nieuwe vleugel); 
Amsterdam
Museum Fodor: ‘One hour Art’; Amsterdam
Museum Fodor: ‘Kunst bezet Fodor’, 
Amsterdam
1991
Galerie De Fontein; Lelystad
Stedelijk Museum (nieuwe vleugel);
Amsterdam
Biënnale Oda park: ‘Beeldige Kleding’; 
Venray
1990
Galerie Langenberg; Amsterdam
Stedelijk Museum (nieuwe vleugel); 
Amsterdam
kunstmanifestatie: ‘Kunst in Containers’; 
Amsterdam
Amsterdams Medisch Centrum; Amsterdam
Galerie 27: ’Erotiek in Wassenaar’;   
Wassenaar
Atelier route SVBK:"Beeldhouwsters’;    
Amsterdam

Riki Mijling (Nijmegen 1954)

Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving,
’s-Hertogenbosch
Eindexamen, 1980, Monumentale Vormgeving
2e fase opleiding, 1989, Kunst in Opdracht,
’s-Hertogenbosch

Riki Mijling woont en werkt in Amsterdam en Portugal

Monumentale opdrachten

2007
Ontwerp opdracht altaar en ambo Trappis�nnen Abdij 
Koningsoord, Arnhem
2004 
‘Resonance’ kunstproject gevel stadhuis Venlo, 
opdrachtgever S�ch�ng Raam
1998-1999
‘Quadratura Circuli’ Monumentale kuns�oepassing entree
P.I. Niewegein, opdrachtgever Rijksgebouwendienst
1994 
Gevelplas�ek Van Dijckschool, Bilthoven

Opdrachten 

2006 
Beeld ‘Infinity’ voor Cruise ship Freedom 2 Liberty
Ontwerp opdracht 5 Euro munt, ministerie van Financiën
2005
Monument voor verzetsstrijders in de Loonse en 
Drunense Duinen
2004
Jaarpenning 2004, Vereniging voor Penningkunst
2002
Muurschildering, par�culier Amsterdam
Muurschildering Mondriaanhuis, museum voor 
Construc�eve en Concrete kunst, Amersfoort
2000 
Beeld ‘Fornax’, facilitair bedrijf KUN Nijmegen
1998
Mul�ple ‘Home is where the Heart is’, firma Nestas, Weesp
Mul�ple in opdracht van SBK-Amsterdam

Werk opgenomen in diverse museum-, bedrijfs- en 
privé-collec�es 

Prins Willem Alexander en Prinses Maxima
Ministerie van Sociale Zaken, Den Haag
Mondriaanhuis, Museum voor Concrete kunst, Amersfoort
The Bri�sch Museum, Londen (GB)
Arithmeum, Museum für diskrete Mathema�k, Bonn (D)
DSM Art Collec�on
KPMG
ABN-AMRO 
Gé en Carla van Steenbergen, Dordrecht
C. Van Zadelhoff, Breukelen
J.N.A. van Caldenborgh, Caldic Collec�e, Ro�erdam
Sammlung Barbara en Michael Held, Bremen (D)
Sammlung Halswick–Wagner, Köln/Bergisch Gladbach (D)
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geerlijk messing rechthoekje van 69x54x9 millimeter te zijn.
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