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Nadia Naveau kunnen we een rasechte beeldhouwster noemen. Met capabele handen boetseert de 
kunstenares krachtige figuren en beeldengroepen van klei die verrassen en intrigeren, vertederen en 
imponeren. Nog tijdens haar studies aan het HISK(Hoger Instituut voor Schone Kunsten)zag Willy Van 
den Bussche, de toenmalige Directeur van het MU.ZEE in Oostende, Naveau’s uitvergrote, vreemd-
gehelmde, maar oh zo levensechte bull dogs van keramiek: hij kocht ze meteen(Hug O Bulls, 1999). 
 
Nadia Naveau (°1975)komt niet uit een kunstenaarsmilieu en ze heeft er voor moeten vechten tot ze 
van haar vader, universiteitsprofessor en streng wetenschapper, de kunstrichting mocht inslaan. 
Vaderlief stemde uiteindelijk toe mits ze ook de lerarenopleiding genoot. Nadia Naveau schakelde 
over naar de kunsthumaniora waar ze zich ontpopte tot een puike studente. De Academie voor Schone 
Kunsten in Antwerpen was de volgende stap. Nadia, die had ontdekt dat ze erg goed kon boetseren, is 
het meest geboeid door de klassieke beeldhouwkunst en gaat in de leer bij Wilfried Pas. Tijdens het 
laatste jaar ontmoet ze in de klas van Fred Bervoets haar toekomstige levensgezel, Nick Andrews, en 
beide schilders geven haar nieuwe energie. De kunstenares wil afstand nemen van een al te 
academische beeldhouwkunst en vertrekt nu van tekeningen, graffitti en schilderijen om reliëfs te 
realiseren die ze dan opnieuw overschildert. Het gaat om een groeiproces in een versnelde beweging.  
 
Een eigen taal 
Nadia Naveau keert terug naar de beeldhouwkunst in de ware zin van het woord, maar begint uit 
vrees voor maniërisme, gestileerde, monumentale figuren te realiseren in verschillende kleuren en 
materialen.  
Sport en spel zijn een bron van inspiratie. De “Soccer Ball Head Girls”, logge reuzinnen van polyester 
met voetbalhoofden,in vrolijke kleuren en getooid met Adidasstrepen, zijn pionnen op de uitvergrote 
borden van gezelschapsspelletjes. Nadia, die gefascineerd is door de dramatische 19de – en begin 20ste-
eeuwse oorlogsmonumenten, maakt van de ‘soldaat’ een hoofdpersonage. “Warriors”, bronzen 
soldaatjes met het geweer in de aanslag, vechten dapper tegen de vervaarlijk ogende ‘girls’: een 
spannende, maar absurde machtsstrijd of is het enkel spel? Nadia Naveau is nooit bitter of agressief, 
ze verzacht de zware heroïek van weleer en een vleugje humor is de kunstenares nooit vreemd. Zo 
vervangt een berg soepblikjes de statige sokkel en dragen de bull dogs, militaire mascottes, Britse en 
Schotse helmen die ze op een reisje door Engeland snuisterde in een souvenirwinkel.  
 
Nadia’s afstudeerproject aan het HISK, een installatie met de meer dan twee meter hoge “Soccer Ball 
Head Girls”, reist onmiddellijk verder naar het Pori Art Museum in Finland en vandaar gaat de bal aan 
het rollen.  
 
Impressies 
De kunstenares mag even later twee maanden lang beschikken over een atelier in Brooklyn. Tijdens 
een roadmovie door Nevada, Utah, Colorado, New Mexico, Arizona en California, gaat de Far West 
sfeer zeer tot Nadia Naveau’s verbeelding spreken. Ze hield al van country en western music, de 
wereld van de cowboys en de trappers uit de jeugdliteratuur en de films intrigeerde haar, en als 
jobstudente in Bobbejaanland, fotografeerde ze ooit een zomer lang gekostumeerde mensen in 
Cowboytown. De voorbijrijdende Amerikaanse sleeën droegen letterlijk hoorns en die duiken van tijd 
tot tijd terug op in haar werk. 
 
Nadia Naveau vertrekt immers dikwijls vanuit een beeld. Dagdagelijkse indrukken, reisimpressies, 
herinneringen, een kleur, de kunstenares slaat alles op in haar hoofd.  
Soms wint de vorm van het beeld in gedachten en dwingt de klei haar intuïtiever te werken. 
 
“Smackwater Jack” (2003), naar een woeste cowboy uit een liedje van Carol King die Nadia life zag 
optreden in Las Vegas, heeft veel van een Hollywood-setting. De polyesteren installatie werd volledig 



bekleed met wit leder. We denken misschien aan een paardenzadel, maar ook aan Elvis Presley, 
Liberace, de dandy... 
 
In het wilde westen raakt Nadia Naveau in de ban van het prachtige woestijnlandschap. De fel-oranje 
kleur van de canyons, zo typisch in tal van stripverhalen, brengt haar op het idee plasticine te 
gebruiken, die ze daarna ook gaat kneden tot een bonte kleurmengeling: voor de afwerking van het 
brutaal-uitdagende, bijna levensgrote cowboy meisje “I wanna be a cow girl” bijvoorbeeld. Een 
viermeter hoge, tweedimensionale variant van rose-gelakt staal, tussen de exotische cactussen – als 
een billboard in Las Vegas – siert thans het Park Ter Beuken in Lokeren(“Pink Cow Girl, 2006”).  
 
In Nevada liggen ‘ghosttowns’ op haar route. Ze laten een schrijnende, desolate indruk na en Nadia 
Naveau boetseert zo’n vervallen spookstad, waarvan ze later meerdere versies glazuurt. De 
onverwachte barsten in het glazuur accentueren nog het unheimliche en refereren haast ongewild aan 
de gebarsten aarde in het woestijngebied. 
 
Alles begint met klei 
Nadia Naveau houdt veel van klei. 
Haar voorstudies boetseert ze in klei, ze maakt geen schetsen op papier. Eenmaal opgebouwd in klei, 
wordt er van haar beelden een mal gemaakt die ze afgiet in verschillende materialen als polyester, 
epoxy,rubber of brons. 
Om keramiek te vervaardigen kies je de kleur en de textuuur, die mat of glanzend is, je doet tests, 
maar het resultaat is altijd weer verrassend. “Je moet de materie wel loslaten en accepteren. Soms zijn 
de technische miskleumen die uit de oven komen beter dan wat je oorspronkelijk beoogde”, vertelt 
Nadia.    
 
In het EKWC (Europees Keramisch WerkCenter)in ’s Hertogenbosch, waar ze enkele jaren geleden in 
residentie vertoefde, leerde Nadia Naveau veel bij. Hier realiseerde ze in 2009 de complexe 
witgeglazuurde sculptuur van keramiek, “Centurion City”. We herkennen ondermeer gebouwen van 
Piranesi, een Hercules met een leeuwenklauw en 19de-eeuwse bustes in combinatie met abstracte, 
moderne elementen van De Chirico, terwijl de vorm in zijn geheel van Bernini is. Als kind bewonderde 
Nadia Naveau deze beeldhouwer en de beroemde Fontana dei Quattro Fiumi op de Piazza Navone in 
Rome stond model.  
En precies in Rome, in de Academica Belgica, stelde ze haar volgende werk tentoon: 
“Le Salon du Plaisir”(2007) bestaat uit 47 sculptuurtjes van witgeglazuurde keramiek, gebaseerd op 
een oude foto van het Parijse ‘Grand Palais’ rond 1900, waar een overvloed aan witte 
beeldhouwwerken stond tentoongesteld. In een Chinese wijk werd Nadia Naveau getroffen door de 
kitscherige, overdadig versierde postuurtjes in souvenirshops en “Le Salon du Plaisir” verenigt beide 
impressies. Elk van de beeldjes werd in één dag tijd geboetseerd en stuk voor stuk vertellen ze een 
eigen verhaal: dat van de cowboys op hun wilde paarden, de trappers, de kerstman en de gehelmde 
soldaten uit de eerste wereldoorlog, terwijl zelfs Marge Simpson in een weelderige baljurk, deelneemt 
aan de pret. Voor Naveau is het een belangrijk werk, want na haar vorige, abstractere sculpturen, kan 
ze nu veel vrijer omgaan met figuratie, en die brengt ze dan ook genereus, in een heel eigen stijl. 
 
Het blauwgeglazuurde “Aux Armes et Caetera” ligt in de lijn van het vorige beeldhouwwerk, maar 
vertoont de klassieke opstelling van een oorlogsmonument. De titel is ontleend aan een songtekst van 
Serge Gainsbourg. 
 
Tussen de barokke figuratie en de abstractere vormen zocht Nadia Naveau even later naar een 
evenwicht en een overgang. Zo zien we personages met een mooie dynamiek als Davy Crocket, Grizzly 
Adams en Santa Claus uit “Le Salon du Plaisir”, terug in “Into the Wild (Santa, Davy and Grizzly),2010”, 
maar dan groter en krachtiger. 
Hiervan bestaat een bronzen uitvoering, een roze in polyester en een zwartrubberen. 
Op haar beurt werd hier de meer gestileerde sculptuur “Blackdrop Terracotta” van afgeleid, met een 
versie in keramiek, één in terracotta en de meest recente van hout(Woody G’s Land). 



 
“You will always find me in the kitchen at parties”(2008), met een knipoog naar “The Little Cavaliers”, 
een schilderij van Nick Andrews, boetseerde Nadia Naveau als een wand van glanzende 
keukensteentjes: zelf was ze op dat ogenblik hun eigen keuken aan het betegelen en een banaal 
keukenkastje als sokkel leek dan ook evident.  
 
Voor “Roman Riots”, een echte ‘tour de force’, inspireerde Nadia Naveau zich op een zwaar gehavende, 
oud-Griekse beeldengroep waarvan de restauratie, omwille van de vele hiaten haar nog het meest 
boeide. Ze bleef op haar eigen manier dicht bij de reconstructie. Naast een onverwachte Popeye, 
komen de mythische figuren ook in Naveau’s monumentale sculptuur voor, maar de centaur draagt nu 
wel een duikershelm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


