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A vase is a painting is a sculpture, is a title that reminds of Gertrude Stein’s well known recurring poem line 
‘A rose is a rose is a rose’. Though where Stein directs towards the idea of defining things just as they are 
Marliz Frencken is interested in the philosophical idea of the shifting of meaning depending on one’s point 
of view. Its for the first time that Frencken has worked with ceramics. Not as a ceramist, but deliberately as 
an artist that pushes the boundaries of the material, and embraces imperfections. This process has led to a 
series of vases as paintings and sculptures, that morph into each others meaning, and move in between 
being just a vase and a more complex language. A language whereby the curves remind of a woman’s body.
Female, feminine or the gestalt of a woman is for over forty years a recurring theme within Frencken’s 
oeuvre. An oeuvre that consists of paintings, sculptures and installations, and moves in between 
photorealist, surrealist, and abstract interpretations of beauty, vulnerability, hysteria, and comfort. 
Interpretations that often do not visually please, but fascinate due to a nagging pain that these female 
figures often display. 

Frencken grew up with an ill mother, that wouldn’t get better, and died when the artist was only fourteen 
years old. This traumatic event plays an important role in Frencken’s art practice. Often the artist works in 
series over a period of a few months or years, whereby she analyses a form in debt through the use of 
colour, materials and technique.
She has been trained from her 14th until her 19th by painter and stainless steel professional Louis Smeets 
(assistant of the prominent stainless steel professional Joep Nicolas). After she has been educated as a 
fashion designer at the Art Academy in Arnhem (currently known as ArtEZ), alongside teachings by painter 
Jurjen de Haan. Although it hasn’t always been easy for a female artist to find appreciation in the masculine 
art world of the ‘80’s and ‘90’s, there has certainly been success for Frencken. She was nominated for the 
Prix de Rome, and the royal award for painting; had a solo exhibition at Barbara Farber, a solo exhibition 
and international representation by the Rotterdam based avant-garde gallery Bébert, and later on she had 
exhibitions with the legendary Belgium curator Jan Hoet, and also Hannah Hagenaars and Jan Hein Sassen 
were true advocates of her work. Hoet once wrote: “Frencken uses ‘over the top’ as an artistic principle in 
her work. Extreme are the flirty forms, the multitude of details, the diversity of meaning and the combina-
tion of all those things. The ambiguousness of her sculptures pushes Frencken’s work on the thin line 
between high art and kitsch. A line where she vividly balances on.”
A vase is a painting is a sculpture is the first solo exhibition of Marliz Frencken at Althuis Hofland, 
although Frencken and Althuis go way back to the moment when the gallerist started his career as the 
artist’s assistant. From that moment until the present day Althuis registered her whole oeuvre at her 
previous studio at Het Singel in Utrecht. A house that was literarily filled with art from the cellar to the 
attic, and unintentionally very symbolic for the artist’s endless drive to create.
The exhibition in the gallery only consists of recent work, made in 2019. It’s for the first time since 1989 
that Frencken hardly shows the female form in its literal sense, and works with pastels only. Although her 
recent work may come across nimble compared to her oeuvre, here the artist quite meticulously displays 
herself as producer of the work. As a female artist, that enlarges a nimble subject with her bare hands into 
physical heaviness through the use of life-size paintings and ponderous sculptures.
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Een vaas is een schilderij is een sculptuur. Een titel die doet denken aan Gertrude Stein haar beroemde 
terugkerende regel ‘A rose is a rose is a rose’. Echter waar Stein de dingen wil benoemen zoals ze zijn en 
niet anders, speelt kunstenaar Marliz Frencken met de filosofische mogelijkheid dat de dingen zijn zoals ze 
zijn op basis van de manier waarop je het bekijkt. Voor het eerst werkt Frencken met keramiek. Niet als 
keramist, maar als kunstenaar die de grenzen van het materiaal opzoekt en imperfecties omarmt. Dit 
resulteerde in een serie vazen in de vorm van sculpturen en schilderijen, die op een onlosmakelijke manier 
elkaar beïnvloedden en bewegen tussen vaas-zijn en een complexere vormentaal. Een vormentaal waarbij 
de rondingen doen denken aan een vrouwelijk postuur.

Vrouwelijk, vrouwelijkheid of beter beschreven als de gestalt van de vrouw is dan ook sinds veetig jaar een 
terugkerend thema binnen het oeuvre van Frencken. Een oeuvre dat zich laat kenmerken door schilderijen, 
sculpturen en installaties die laveren tussen fotorealistische, surrealistische en abstracte interpretaties van 
schoonheid, kwetsbaarheid, hysterie, en geborgenheid. Interpretaties die veelal visueel beslist niet pleasen, 
maar fascineren omdat er een diepe laag van tergende pijn lijkt schuil te gaan achter die herhaling van de 
vrouwfiguur. Frencken groeide op met een zieke moeder, die nooit meer beter zou worden en overleed toen 
de kunstenaar amper viertien jaar oud was. Het traject naar de dood, en het gemis als vervolg, spelen een 
belangrijke en terugkerende rol in Frencken haar kunstenaarspraktijk. Vaak werkt Frencken in series 
variërend van een aantal maanden tot jaren; waarbij ze doormiddel van techniek, kleur of materiaal een 
vorm volledig ontleed, en uitdiept. 
Opgeleid vanaf haar veertiende tot negentiende jaar door de schilder en glas-en-loodmaker Louis Smeets, 
(rechterhand van wereldberoemde glas-in-loodmaker Joep Nicolas). Daarna opgeleid als modeontwerper en 
tekenaar aan de Arnhemse kunstacademie, tegenwoordig ArtEZ, maar ook als schilder onder de kunstenaar 
Jurjen de Haan. Ondanks dat het voor een vrouwelijke kunstenaar niet altijd makkelijk was om waardering 
te vinden in de overwegend mannelijke kunstwereld van de jaren ‘80 en ‘90, was er voor Frencken 
weldegelijk succes. Ze was genomineerd voor de Prix de Rome en de koninklijke Prijs voor de vrije 
schilderkunst; had een solotentoonstelling bij Barbara Farber, een solotentoonstelling en internationale 
representatie door de Rotterdamse avant-garde galerie Bébert, en later kreeg ze een aantal tentoonstellingen 
met de geprezen Belgische curator Jan Hoet sr., en ook curators Hanne Hagenaars en Jan Hein Sassen 
wierpen zich op als vaandragers van haar werk. Hoet schreef ooit: “Frencken gebruikt overmatigheid als 
artistiek principe in haar werk. Extreem zijn de uitdagende vormen, de veelheid aan details, de diversiteit 
aan betekenis en de combinatie van eerdergenoemde factoren. De ambivalentie van haar sculpturen plaatst 
het werk van Frencken op de dunne rand tussen Kunst en Kitsch. Een rand, waarop ze vrijuit balanceert.” 
A vase is a painting is a sculpture is de eerste solo tentoonstelling van Marliz Frencken bij Althuis Hofland, 
echter gaat de relatie tussen Frencken en Ornis Althuis terug naar het moment dat de galeriehouder als 
22-jarige zijn carrière begon als assistent van de kunstenaar. Vanaf dat moment tot heden heeft Althuis haar 
gehele oeuvre in kaart gebracht vanuit haar voormalig atelier aan het singel in Utrecht, waar de schilderijen 
en sculpturen van de kelder tot aan de zolder verspreid stonden. Onbedoeld heel symbolisch voor haar 
onuitputtelijke drive om te creëren. 
De tentoonstelling in de galerie bestaat enkel uit recent werk, gemaakt in 2019. Het is voor het eerst sinds 
1989 dat Frencken de vrouwfiguur in z’n letterlijke verschijningsvorm nauwelijks opvoert, en werkt met 
voornamelijk pasteltinten. Ondanks dat haar recente werk lichtvoetig kan ogen in relatie tot haar oeuvre, 
stelt Frencken in deze serie heel duidelijk zichzelf op als maker. Als vrouwelijke maker die een lichtvoetig 
onderwerp eigenhandig uitvergroot tot fysieke zwaarte door de levensgrote doeken en loodzware 
vaas-sculpturen. 


