
Ditty Ketting 
 
‘In mijn schilderijen is kleur allesomvattend, even wezenlijk als het licht en de ruimte.’ Dit stelt Ditty 
Ketting in een vraaggesprek met haar (onlangs overleden) galeriehouder Erik Bos van Galerie 
Nouvelles Images. ‘Voor eenieder die het werk van Ditty Ketting kent, is het duidelijk dat kleur vanaf 
het begin van haar carrière haar voornaamste passie is geweest. En dat het dat tot op de dag van 
vandaag nog altijd is’ schrijft Bos zelf. ‘Vrijheid en gebondenheid: het zijn de uitersten waartussen 
Ditty Ketting zich beweegt, en dat heeft zowel te maken met haar bijna onuitputtelijk lijkende 
kleurenkeuzen, alsook met de minutieuze wijze waarop zij haar horizontalen, verticalen en 
kleurvlakken schildert. In haar werk wordt maar heel weinig aan het toeval overgelaten, maar 
uiteindelijk is het toch altijd het intuïtieve oog dat bepaalt hoe het schilderij er na een lang proces 
van werken uit komt te zien. Wanneer je haar werk bekijkt, en er met je neus bovenop gaat staan, 
ervaar je de gelaagdheid en de dichtheid van de verf, zeker als je je realiseert dat er op sommige 
kleurbanen zo’n 8 tot 12 laagjes verf zitten om een kleur, bijvoorbeeld geel, dekkend te krijgen 
en/of te intensiveren. De minieme kleurpulseringen die zij in de kleurbanen en kleurvlakken laat 
resoneren, laten ons de veranderlijkheid van kleur en vorm in elkaars omgeving ervaren.’ 
Teksten uit: Erik Bos/Ankie de Jongh-Vermeulen et al.: DITTY KETTING – WERKEN/WORKS 1986-
2014, Galerie Nouvelles Images, Den Haag i.s.m. Ditty Ketting, Pernis, 2014. 
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‘For anyone who knows Ditty Ketting’s work, it’s clear that colour has been her main passion 
since the start of her career. And that is still the case today,’ according to Erik Bos, recently 
deceased gallery holder of Galerie Nouvelles Images. In her work, little is left to chance, 
but eventually it is always the intuitive eye that determines how the painting looks after a long 
process of work. When you see her work up close, you experience the coating and density of 
the paint, especially when you realize that some colour fields have eight to twelve layers of paint 
to make a colour, for example yellow, opaque and/or intense. This allows us to experience the 
variability of colour and shape in each other’s vicinity. 


