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Linkerpagina: Gucci blooms. 
Olieverfschilderij in opdracht 
van Gucci, 2015.Boven: 
Portret van Gill Button 
Onder: Zelfportret
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PORTRET

Je heb jarenlang met veel succes gewerkt als illustrator voor pres-
tigieuze opdrachtgevers als British Airways, the Times en de BBC. 
Toch ben je daarmee gestopt. Waarom? 
‘Zolang als ik me kan herinneren, schilder ik. Ik ben opgeleid als 
traditioneel schilder en illustrator. Voor een illustrator is het heel 
fijn om met computers en Photoshop te werken, zeker als je strak-
ke deadlines hebt. Maar een paar jaar geleden had ik het gevoel dat 
ik mezelf een beetje aan het verliezen was. Ik werkte voornamelijk 
digitaal en had zo veel illustratie-opdrachten dat mijn vrije werk 
erbij inschoot. Dat was jammer, want ik word gelukkig van schil-
deren. Hoewel ik het best spannend vond, besloot ik het roer om te 
gooien. Ik wilde gewoon meer schilderen, desnoods zou ik er een 
baantje bij nemen. Gelukkig was dat niet nodig.’

Met dank aan social media, toch?
‘Ja, mensen ontdekten me op Instagram, ook nieuwe opdrachtge-
vers. Wel raar, want nu ik had besloten me ervan af te wenden, 
kwamen er steeds meer bij. Het voordeel is dat ik nu heel selectief 

Sinds kunstenaar Gill Button ( 1973 ) 
haar werk op Instagram post, heeft 
ze een nieuwe clientèle aangeboord 
voor haar intrigerende 
modetekeningen. Button woont en 
werkt in Londen. 
Tekst Ellen Leijser

GILL
BUTTON



Met de klok mee, vanaf rechtsboven:  Met de klok mee, vanaf 
rechtsboven: Untitled, 2016. Portret voor de zomercampagne 
van de Bijenkorf, 2017. Odette, olieverf op doek.

PORTRET

kan zijn, waardoor ik meer tijd heb voor mijn vrije werk. Voor mij is dat cruci-
aal. Social media is een mooie manier om mezelf te promoten. Ik werk natuur-
lijk ook met galeries, maar de meeste kopers zijn via Instagram bij mij terecht-
gekomen. Ik krijg veel positieve reacties van over de hele wereld. Ontzettend 
leuk en bemoedigend. Een kunstenaar is meestal solistisch bezig en op deze 
manier houd ik nog een beetje contact met de buitenwereld.’ 

De laatste jaren ben je vooral bekend om je modetekeningen. Je hebt samenge-
werkt met Gucci en met de invloedrijke Belgische modeontwerper Dries van 
Noten.
‘Dries van Noten vond mij ook via Instagram. Zijn najaarsshow van vorig jaar 
was geïnspireerd op Luisa Casati, een excentrieke en outspoken dame die hon-
derd jaar geleden een graag geziene figuur was in societykringen. Naar het 
schijnt liep ze in Venetië weleens met twee luipaarden over straat. Voor die 
najaarsshow heb ik 1200 uitnodigingen gemaakt. Allemaal handgemaakt met 
inkt, dus allemaal uniek. En dat in vier dagen… Het was een behoorlijke klus, 
maar zo eervol en leuk om te doen. Het team van Dries van Noten bestond uit 
allemaal lieve en aardige mensen. Een unieke ervaring om daarmee te werken.’

We kennen je werk ook van de lente/zomer campagne van De Bijenkorf, waar-
bij het thema ‘The Art of overdressing’ was. Niet less is more, maar more is 
more. 
‘Ha! Ja! Het was over, over, overdressed. Fantastisch om te doen. I did enjoy it! 
De collectie bestaat uit mooie designs in prachtige kleuren, heel inspirerend. Ik 
houd echt van de heldere kleuren en de ongebreidelde mix van patronen.’

Je hebt ook nog gewerkt in Room on the Roof, de toren die De Bijenkorf  
beschikbaar stelt aan kunstenaars. Je hebt daar inkttekeningen van Mata Hari 
gemaakt. 
‘De tijd in de toren was te gek. Ik vond het een heel bijzonder verzoek, ik mocht 
er totaal mijn eigen invulling aangeven, een mooi con-
trast met het werken in opdracht. Toen De Bijenkorf me 
vroeg, ben ik gaan speuren naar een mooi onderwerp. 
Al snel stuitte ik op Mata Hari. Ik wist nog niet zoveel 
van haar. Maar hoe meer ik over haar las, hoe interes-
santer ik het vond. Fascinerend hoe zij telkens alles 
achter zich liet en steeds een nieuw leven opbouwde. Ze 
moest zich constant opnieuw uitvinden.’

Je maakt kleurrijke schilderijen met olieverf, maar ook 
spannende inkttekeningen. Wat is het verschil in werk-
wijze?
‘Het werken met inkt vergt een totaal andere werkwijze. 
Het is snel. Elke verfstreek moet raak zijn. Je kunt niet 



Boven en rechts: Gill Button met haar serie over Mata 
Hari, die ze maakte in de Room on the Roof van de 
Bijenkorf, 2017.
linksonder: Schilderij van collectie Dries van Noten 
voor campagne van de Bijenkorf, 2017

Fo
to

 E
w

ou
t  

H
ui

be
rs

RESIDENCE   |  JUL/AUG  2017   4

nadenken, en omdat je niet kunt nadenken, heb je er minder controle 
over. Het is meer een spirituele sensatie op een bepaalde manier. Je hebt 
het papier, de inkt en jij: als een soort team. Ik vind het een magisch 
proces. Olieverf is veel trager. Al houd ik er vooral van om nat in nat te 
schilderen. De intensiteit van de verf en de sprankelende kleuren spre-
ken me heel erg aan.’’

In de meeste werken hebben je geportretteerden opvallende en levendige 
ogen. Alle aandacht gaat daar naar uit. Een bewuste keuze? 
‘Als ik iemand portretteer, kijk ik altijd eerst naar zijn ogen. Daarmee 
maak je contact. Alleen zo kun je een relatie met iemand aangaan. Ik wil 
graag een verbinding leggen. Het gaat mij om de relatie tussen het schil-
derij en de beschouwer. Je vangt iemands aandacht met expressieve 
ogen. Of dat van een foto is of een levend model, dat maakt niet uit. Ogen 
zijn eyecatchers.’  


