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KUNST

► tekst Irène Storm 

KUNSTENAAR IN DE MAAK
Hij was al dertien toen bij Johan Scherft werd ontdekt dat hij de dingen alleen van dichtbij 

goed kon zien. Een bril zorgde ervoor dat plotseling ook kleine details in de verte zichtbaar 

werden.  Zo veranderden de wazige, vliegende objecten in de natuur in prachtige, fascinerende 

vogels. Een omslag die Scherft zich nog steeds levendig voor de geest kan halen. Vóórdat zijn 

zicht verscherpt werd, concentreerde zijn dierenliefde zich vooral op soorten die makkelijk van 

dichtbij waarneembaar zijn. Kikkers en hagedissen vormden een goed studieobject en ook grote 

zoogdieren hadden de aandacht  van de jonge liefhebber. De wetenschapper in zijn vader bracht 

Scherft al vroeg interessante visies op de natuur, terwijl de kunstenaar in zijn moeder het tekenen 

aanmoedigde. Maar het was de ontdekking van de vogelwereld, plotseling in zoveel details 

waarneembaar, die Scherft tot kunstenaar maakte. 

VLEUGELS EN TENTAKELS
Als jonge tiener maakte Scherft zijn eerste papieren vogels. “Niet vergelijkbaar met wat ik nu 

maak; het zag er eigenlijk niet uit.” Maar met elke poging kwam Scherft een stuk dichter bij het 

levensechte model. Na een paar jaar begon hij zijn bouwplaten op de computer te ontwikkelen. 

De gedetailleerde, maar hoekige vogels die daaruit voortkomen bewerkt Scherft vervolgens tot 

een meer rond en realistisch model. Zodra het proefexemplaar naar wens is, beschildert hij een 

verbeterde bouwplaat met gouache verf. Gedetailleerd tot op de millimeter. ‘Het is heel gevarieerd 

werk, dat maakt het zo leuk. Elke stap is anders en op alle vlakken blijf ik mezelf ontwikkelen. 

Vogels zijn eigenlijk relatief simpel; ze zijn vrij compact. De reeks diepzeedieren was een stuk 

moeilijker, met al die tentakels en uitsteeksels!” >> 
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EEN BRIL VERANDERDE DE WERELD VAN JOHAN SCHERFT: IN ZIJN 

BLIKVELD VERSCHEEN EEN FASCINEREND VOGELRIJK. DE JONGE 

KUNSTENAAR ZETTE ZIJN KENNIS EN BEWONDERING AL SNEL OM IN 

DRIEDIMENSIONALE, PAPIEREN VOGELS. ZIJN BLIK BLEEF NIET ONEIN-

DIG DWALEN, MAAR RICHTTE ZICH MEER EN MEER OP DE RUST EN HAR-

MONIE IN DE NATUUR. 
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