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Dodog en de grafiekwerkplaats

Dodog is jaren lang werkplaatsassistent geweest aan de Hogeschool 
van de kunsten, Utrecht, HKU, en aan de Koninklijke Academie in 
Den Haag, KABK.
Werkplaatsassistent in het kunstonderwijs is de positie van een 
technisch adviseur en een soort amanuensis, maar Dodog heeft 
wel de zelfde opleiding genoten als de docenten. De bezigheden 
als assistent konden hem hinderen in zijn streven een carrière op te 
bouwen als zelfstandig beeldend kunstenaar. Anderzijds zagen zijn 
vrienden in Indonesië zijn positie juist als zeer succesvol.

Binnen een kunstopleiding leer je geen kunst maken. Eerder krijg 
je in de opleiding de nodige bagage om als kunstenaar je werk al 
onderzoekend en veranderend voort te zetten. Als je afstudeert is er 
het vertrouwen dat je nog veel gaat veranderen in je werk. Zo is de 
grafiekwerkplaats van een academie meer een soort laboratorium. 
Het werk in dat laboratorium wordt ondersteund door de expertise, 
het improviserend vermogen en het enthousiasme van de werk
plaatsassistent. Als assistent te midden van al die veranderingen 
heb je een bijzondere plaats. Terwijl de docent een zekere afstand 
kan bewaren, moet de assistent aanwezig zijn in het centrum waar 
de materie een nieuwe betekenis en vorm krijgt.

In een grafische werkplaats komen verschillende soorten krachten 
bij elkaar. Visueel of esthetisch kwetsbare materialen worden in 
contact gebracht met venijnige gereedschappen en agressieve che
micaliën. In het resultaat is alleen voor een goede verstaander deze 

Dodog and the printmaking studio

Dodog was for many years an assistant at printmaking studios of the 
Art Academy Utrecht (Hogeschool van de Kunsten Utrecht, HKU), 
and at the Royal Academy in The Hague, (Koninklijke Academie 
voor de Beeldende Kunsten, KABK). Studio assistants in art educa
tion serve to technically advise as well as to maintain the studio, 
although Dodog had received the same training as the academy 
teachers. Just being a studio assistant could have compromised his 
development as an independent visual artist. His friends in Indone
sia, however, considered his position very successful.

One does not learn to make art in an art school, but, rather, such 
education opens research opportunities facilitating development as 
an independent artist. After graduating, one’s career most certainly 
takes several new turns. Hence, the printmaking studio of an art 
school is more like a laboratory, supported by the expertise, impro
visational capacity and enthusiasm of the studio assistant. Whereas 
a teacher maintains a certain distance, a studio assistant needs to 
be more readily available to help with technical innovation where 
required.

Different forces come together in the printmaking studio. Visually 
or esthetically fragile materials are brought into contact with some
times dangerous tools and aggressive chemicals. The general public 
tends to be only partially aware of such ‘secrets’, the result of this 
struggle with wellestablished techniques, classical crafts sometimes 
centuries old combined with modern esthetic strategies, only being 
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strijd te zien. Het zijn geheimen van de kunstenaars waar een pu
bliek slechts gedeeltelijk weet van heeft. Deze strijd wordt gevoerd 
met bekende technieken die soms eeuwenoud zijn. Ze zijn zelf in
middels tegelijkertijd klassieke ambachten en moderne esthetische 
strategieën. De werkplaats is een ruimte waar oude ambachten 
worden bewaard, maar waar ook nieuwe ontdekkingen worden 
gedaan. 

Toen een jaar geleden aan Dodog aangeboden werd om een ten
toonstelling samen te stellen met een overzicht van zijn werk maak
te hij zijn positie in het atelier heel duidelijk. Dodog wilde vooral dat 
laten zien wat hij als zijn belangrijkste resultaat ziet. En dat resultaat 
werd gevormd door de vele kunstenaars die hij heeft begeleid, ge
coacht en geassisteerd. Die collectieve presentatie als weerslag van 
zijn werk in de verschillende grafische ateliers is het eindresultaat. 
Want het jarenlang begeleiden van jonge kunstenaars is zijn mees
terwerk. 

Grafiek maken als zintuiglijke ervaring; Dodog als kok

Om de werkplaats grafiek om te vormen tot een verblijfplaats nam 
Dodog vaak zijn toevlucht tot de maaltijd. Hij kon als begenadigd 
kok de aanwezigen verleiden om langer te blijven en de werkplaats 
als een huiskamer te zien. Daarmee konden wrijvingen opgeheven 
worden en manifesteerde de grafiek zich als een manier van leven.  

Dodog ontwikkelde zodoende een praktijk waarbij hij leeft in een 
atelier. Als hij daar werkt is dat overdag en ’s avonds, en wil hij zijn 

obvious to a good observer. Thus, the studio provides a laboratory 
where old crafts are maintained and, simultaneously, new discover
ies are being made.

Last year, when Dodog had the opportunity to stage an overview 
exhibition of his work, he made his position in the studio quite clear. 
He particularly wanted to show what he considered his most impor
tant input, including works by the many artists that he had guided, 
coached and assisted. The end result is the evidence of his work in 
the various studios.  His masterpiece reflects his coaching young 
artists over many years.

Printmaking as sensory experience; Dodog as a cook

To transform the printmaking studio in a place to call “home”, Do
dog often resorted to food. Being a gifted cook, he tempted those 
present to stay longer viewing the workshop as a living room, a way 
of avoiding frictions and printmaking being manifested as a way of 
life.

Dodog thus developed a habit to largely live in the studio, working 
through day as well as evening, only hesitantly leaving the studio; 
for example, Dodog prepared meals for all ready to remain through 
the evening. The layout of the HKU then was such that the distance 
between the studio and the school dining room was sufficiently 
large to avoid interactions; the KABK did not offer such an opportu
nity.
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Doorbraak, 1997 
zeefdruk, 56 x 76 cm 
(foto: Gerard van Wingerde)
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Blonde woman, 2000 
zeefdruk/litho, 56 x 67 cm 
(foto: Gerard van Wingerde)
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Dodog Soeseno, verhalenverteller in beelden

Het werk wekt de indruk verhalen uit te drukken. Zo’n verhalende 
aanpak ga je veronderstellen doordat gedurende een bepaalde pe
riode steeds een beperkt aantal motieven optreden. De vrouw, zwe
vend of als zeemeermin, een man met een uitbundige snor, figuren 
los van elkaar, en zelden of nooit meer dan twee figuren. Dieren 
die even groot zijn als mensen en vrij bewegen met de mensen er
omheen. Zo lijken het variaties te zijn op verhalende thema’s rond 
familie, erotiek en liefde. 
Doordat dezelfde motieven vaak optreden ontstaat de indruk dat 
het om figuren gaat met een extra betekenis, soms vermoedelijk 
zelfportretten. De figuren staan los van elkaar. Vaak zijn de figuren 
gelokaliseerd in gesloten ruimtes, soms in een meer paradijselijke 
omgeving. 
De figuren hebben heldere kleuren en worden zo bijna een soort 
lettertekens. En zo zien we een kunst voor ons die relaties vertoont 
met allerlei vormen van verhalende kunstwerken. Om een inge
wikkeld verhaal te vertellen moet de kunstenaar zich beperken in 
vormen en motieven. Bij Dodog is dat goed te zien. In zijn werk is er 
sprake van een vast repertoire van motieven. Langzaam verandert 
dat repertoire in de loop der jaren. Man, vrouw, zeemeermin, oli
fant, bloemen, sterren, engel of godin, ze komen steeds weer terug. 
In de beginjaren zien we vaak een dreigende vis. Later verdwijnt 
dat motief bijna geheel. Je kunt het gebruik van een vast repertoire 
terugvinden in kunstwerken als het tapijt van Bayeux, uit de late 
elfde eeuw, of in illustraties van de Mixteken uit Mexico, veertiende 
eeuw, Egyptische reliëfs, of vroege Griekse kunst. Een opvallend ver
schijnsel is daarbij dat bijna altijd de ogen recht van voren worden 
getoond, maar de gezichten ‘en profil’.    

Dodog Soeseno, storyteller in images

Dodog’s works give the impression of telling stories, assumed be
cause of a presence of a limited number of themes that tend to 
appear and reappear during a certain period. Women, floating or as 
a mermaid, a man with an exuberant mustache, figures separated 
from each other, rarely if ever more than two figures. Animals, 
the same size as humans, that move freely surrounded by people, 
seemingly variations on narrative themes around family, eroticism 
and love. Often the figures are located in closed spaces, sometimes 
in a more paradiselike environment. The figures are brightly color
ed becoming almost a kind of written characters. 

Dodog’s art suggests relationships with other narrative works. To 
tell a complicated story, the artist must limit his use of shapes and 
motifs; this is why Dodogs work has a fixed repertoire of themes. 
However, that repertoire slowly changed over the years. During his 
early years we often see a threatening fish. Later that motif disap
pears almost completely. But, men, women, also as mermaids, 
elephants, flowers, stars, angels or goddesses, keep returning. Simi
larly, one can find a fixed repertoire in works of art such as the Ba
yeux Tapestry from the late eleventh century, in fourteenth century 
Mexican Mixtec illustrations, Egyptian reliefs, or early Greek art. A 
striking general motive is that in most of these work eyes are almost 
always shown from the front, but faces ‘en profile’.

When considering narrative art, one quickly contemplates long se
ries of sequences as in the Bayeux Tapestry or, more contemporary, 
as in a graphic novels. But figures and motifs can also be shown, in a 
more free way, floating through air such as in Marc Chagall’s (1887  
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