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voorkant: blik op ‘D  L gt ’ vanuit de hal / Salon der Leden 2022 / Pictura 
<  Bas van der Kruk / performance De Leegte, Pictura / 15.10.2022 

Na de laatste Salon, ‘De Nacht’ (2019), is er veel gebeurd: een pandemie, klimaatcrisis, 
oorlog... je zou soms helemaal opnieuw willen beginnen met een onbeschreven blad. 
Het thema van deze Salon is daarom ‘De Leegte’. Een contrast met wat traditioneel de 
volste tentoonstelling van het jaar is en een mooi thema in hectische tijden. 

Dit Pictura/Blad is een catalogus geworden. Naast foto’s van de tentoonstelling, wordt 
elk werk apart getoond met daarbij een korte tekst van de kunstenaar. Door het blad 
heen zijn foto’s verspreid van het performance festival ‘De Leegte’, dat vooraf ging aan 
de Salon. 

Zomaar een bewaar-exemplaar!  



Sjors Willems / War and Peppa Pig / 2022
Oorlog kan zo leeg zijn dat het zelfs Peppa Big raakt. 

j.’P alias / performance festival De Leegte, Pictura / 22.10.2022  
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Jolande Vermeulen / Deuren / 2019
Een doorkijkje in een leeg huis en een spel van licht en donker.

Vera Harmsen / Verdwijnt uit mijn ogen / 2022
Leegte om je heen. 
Spiegel keert het naar binnen.

Edith Bons / Emptyness ll / 2022
een tekening    
draden haar, 

stippen kralen, 
vlakken cocons

zwart is geen kleur, leegte, zero...
zegt ZIJ
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Helen Hietbrink / Biesbosch / 2021
Door de pandemie kwam de wereld 
tot stilstand. Nooit eerder ben ik zo 
ontroerd door de natuur. Ik wandel-
de, ontdekte, rook, zag, hoorde, voel-
de, verwonderde, bewonderde en ik 
genoot!

 Ad Koomans / Maasstraat / 2022
De leegte die ingevuld moet worden aan de Maasstraat.

Maarten Mooren 
cursor / 2022

De aanwijspijl, of cursor, is 
een computergereedschap 

dat niet gebruikt wordt in 
de fysieke wereld.

Fransje Diekmann / Vergane glorie, Verval / 2022
Het middelste werk, ‘Verval’, is onderdeel van de serie ‘Vergane glorie’. 

Katrijn Verstegen 
zonder titel / 2020
Dit schilderij staat aan het 
begin van de serie ‘collage 
paintings’, een project waar-
in Katrijn Verstegen onder-
zoek doet naar kleuren, vor-
men en kwaststreken waar-
mee zij sferische ruimten 
creëert die refereren aan 
landschappen.

Albert Zwaan / doorkijk naar de leegte / 2021
Een experiment van aan elkaar geplakt verpakkings-
karton. De verschillende segmenten zijn ingevuld 
met gouache.

Evert van Lopik / Landschap / 2021
Het landschap: onuitputtelijke bron van inspiratie.

Arthur van de Hoek 
Licht > 

muurschildering 
2022

De leegte
dat is mij te zwaar.

Zonder het 
pretentieuze ‘de’

en het overbodige ‘te’ 
blijft ‘leeg’.

Dat, voor mij, licht is. 



Iris Woutera & Maria Pisiou / performance festival De Leegte, Pictura / 22.10.2022  

Marthe Koning / performance festival De Leegte, Pictura / 15.10.2022  



Céline Schroeder / My emptiness echoes / 2022
In een samenleving die moederschap als het 

natuurlijke pad voor de vrouw ziet en waar tra-
ditionele rolpatronen nog altijd bestaan, ligt het 

schandpalen van vrouwen die het anders doen 
op de loer. In dit werk deel ik alle uitspraken van 

mensen over mijn keuze geen kinderen te krijgen, 
ik zou dus veel leegte moeten ervaren.

Karel Kindermans / Drugte / 2022
Het Drugspastoraat van Amsterdam gaat jaarlijks met 
(ex) verslaafden naar Lourdes, op zoek naar Maria, 
zuiverheid, stilte en leegte. In september ging ik mee 
als vertellend tekenaar.

< Jolanda Linssen / zonder titel V / 2022
Het masker is als een onbeschreven 
leegte waarop de toeschouwer eigen 
herinneringen en beelden kan loslaten.
Een ruimte om verleden, angsten, ver-
langens en dromen op te projecteren. 

Anja Kok / Teddy Bear XXL / 2022
Mijn vader gaf mij een teddybeer 
omdat hij er nooit was. De beer als 
surrogaat voor liefde.

Chiel Vluggen / Oever / 2019
Het schilderij is gemaakt na het zien 
van een dicht woud met stil water. 
Leegte kan vol zijn, kwestie van inter-
pretatie.

Hans Kok (XoX) / Volle Leegte / 2022
De leegte is zo vol dat het leeg is.



Margreet Huisman / verrassende leegte / 2022 
leegte geeft ruimte

vul die niet 
met woorden

Mia van der Burg / WATER / 2018
Na een AIR in de Noordoostpolder
bleef het begrip ‘polder’ mij enkele
jaren fascineren. WATER is één werk
uit de zo ontstane serie polderwerken.

Larisa Sjoerds
Discovering beauty in imperfection / 2022
De leegte zit voor mij in het meer durven 
leeglaten van mijn composities. En ook 
in de betekenis die we aan de kleur blauw 
geven: water, lucht, (intergalactische) 
ruimte en eindeloze diepte.

José Ras / sous-vêtement / 2022
‘le theatre sensuel’
‘sous-vêtement’ is de aanzet van een installatie waarin 
organische vormen samenvloeien in onderkleding.

Led Brand / Oudelandstraat no 16 Land van Vlak / 2021
We woonden er in de jaren 80, het was toen al in slechte 
staat. Maar het had iets bijzonders, de bloeiende bomen 
en planten en veel zon, zodat velen die er toen woonden 
er nog aan terug denken.

Lynda Deutz / Harbour dress #22 / 2022
De afwezigheid van het individu is een uiting 
van het wezenloze van de onzichtbaarheid en 
ongrijpbaarheid.



Ienke Kastelein / performance festival De Leegte, Pictura / 22.10.2022  

Emmy Vollaard / performance festival De Leegte, Pictura / 15.10.2022  



Ad Wesseling / O / 2022
Mijn werk is geïnspireerd op de stoel van de 
suppoost. Zijn er bezoekers, dan mag er niet 
gezeten worden.

Kees Verschuren / Wachtkamer / 2022 

 Frits van der Horst / de leegte / 2022 
De laatste druppel. 

 Matthijs Reppel 
Cadre l’image, pas de signature / 2022

‘Parergon. De lijst. Niet gesigneerd.’
Ik las ergens dat er geen neuropaadjes zijn 

tussen het gebied in je hersenen waarmee je 
beeldende kunst beleeft en het taalgebied. 

Daarom kunnen mensen ook zomaar wat 
over kunst zeggen.

Carla Roelofs / zonder titel / 2022 
Toen ik als roodharige de eerste keer in Dub-
lin aankwam en daar al die mensen zag met 
rood haar en sproeten, dacht ik: ‘Hier kan ik 
thuis zijn.’ Tijdens de vele bezoeken daarna 
inspireerde het landschap me steeds meer. 
Het thema symboliseerde voor mij dan ook 
meteen DE LEEGTE in dit Ierse landschap!



Saskia Meesters / niet ingevuld / 2020-2022
Tekening als meditatie, een verkennig van 
leegte en leven en dat wat oningevuld blijft. 

Ton van Dalen / Invasieve vorm / 2022
De ene ruimte vult de andere. Een invasieve vorm dringt het 
organisme binnen. Onbedoelde wreedheid in tijd en ruimte.

Inez Odijk
maaswater XIII 

2021 >
Kijkend, noterend 

de chaotische 
en voortdurende 

beweging van 
lijnen in het water-
oppervlak, word ik

vanzelf leeg.

Yvonne van den Herik / ZERO X ZERO (after 
dismanteling 06/m3) / 2022
Met de ontmanteling van zwart XL tape-
werken en het verlangen de ogenschijnlijk 
onnavolgbare tape-delen en ontstane leegte 
vast te leggen, ontstond een naïeve wijze 
van ordenen die tot ready-made tekeningen 
leidde en in geval van pure onbeschilderde 
tape tot ‘ZERO in het kwadraat.’ 

Nico Hemelaar / nachtlandschap 1 / 2021
Late avond en nacht, invallend duister. Verdwijnend 
licht, gewaarwording van stilte ruimte en leegte in 
deze bijna abstracte verbeelding.

Christina de Vos / the blind painter / 2022
Eerder dit jaar moest ik met oogproblemen naar het ziekenhuis. 

Deze blinde schilder is een bezwering van de angst die ik toen 
doormaakte. Het zwarte gat van blindheid is Leegte voor mij. 

Niet te vergelijken met de vertrouwde leegte van niet-schilderen 
na een tijd van hard werken in het atelier. Dat is niks bijzonders.
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Frans van Lent / performance festival De Leegte, Pictura / 22.10.2022  



Harry Schumacher / Siege / 2022
‘Siege’ bestaat uit een drievoudige spiegel, waarvan de 
zijpanelen onder een kleine hoek staan. Wanneer je 
van opzij in de spiegel kijkt, wordt het pistool onein-
dig herhaald en omsingelt een virtuele ruimte. 

Jan Wagner / In memoriam Jeroen Brouwers / 2022
Jeroen Brouwers overleed op 11 mei 2022. 
De tekening vertoont een witte plek waarin een kruis-
vorm kan worden gezien. Symbool voor de leegte die 
de schrijver achterlaat.

KlaasHenk Blonk / z.t. / 2022
De leegte is te zien in hoe de mens zich 
verhoudt tot de natuur, als een tegenstelling 
met zichzelf of de anderen. Ironie en naïeve 
geïnformeerdheid naast elkaar.

Ondine de Kroon / Empty nest / 2022
‘Empty nest’ is een werk uit een serie reliëfs met als 

onderwerp vogels. Mijn zoon staat op het punt 
uit te vliegen, in die zin is het werk autobiografisch.

S L N D R L D N  / 05.11-18.12.2022



Frans van Lent 
zonder titel / 2021
In de snelstromende 
Rio Segura plaatste 
ik een met stenen 
verzwaarde emmer 
om een plek te maken 
van soliditeit, rust en 
stilte. 

Anne Marie Spijker / Venster / 2022
Wat ik laat zien is een venster. Vanuit een pikdonkere ruimte is 

er niets te zien in de verte door het raam, dan leegte. Een leegte 
vol fluorescerende kleuren verf en een vlek. Kijken we door een 

vliegtuigraam naar een verte die hoopvol stemt?!

34

Toine Dutch Bushman Klaassen / performance festival De Leegte, Pictura / 15.10.2022  
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Kitty van der Veer / the night Oscar died  
2021
‘Cats don’t have names,‘ it said.
‘No?’ said Coraline.
‘No,’ said the cat. ‘Now you people have 
names. That’s because you don’t know who 
you are. We know who we are, so we don’t 
need names.’                Neil Gaiman

Marleen Oud / 2 / 2022
Hoeveel kan er wegvallen voordat de samen-
hang verloren gaat?

Astrid Moors / FOMO 1.3 / 2017
FOMO (fear of missing out). Het personage in dit 
schilderij is er niet, is ‘missing out’. Mist dat wat 
er omheen gebeurt, mist gelaagdheid. Monotone 
structuren en leegte is wat rest.

Ron Genisse / Sen / 2022
Leegte is: ‘wat we niet weten.’

De overwinnnig was te Mispa, het herdenkings-
monument werd echter niet te Mispa, maar tus-

sen Mispa en het onbekende Sen geplaatst.          
1 Samuel 7:12

Antoinette Kok / Tabula rasa, Arvo Pärt / 2021
Muziek fascineert me. De ‘leegte’ heb ik gebaseerd 
op de stilte tussen de tonende stilte. Die ‘leegte’ is 

spannend en belangrijk en maakt de compositie. 
Zo’n tekening wordt gemaakt in één beweging en 

die moet dan goed zijn.

Nico Parlevliet / leegte / 2022
Ooit maakte ik voor mijn 

moeder een klein kistje om 
de elektriciteitsmeter te 

camoufleren, die in haar hal-
letje in het zicht hing. Om het 

kistje op te laten gaan in het 
meubilair van mijn moeder, 

schilderde ik op het kistje de 
omtrek van een kastje met 

twee deurtjes die openstaan 
met binnenin een lege 

ruimte. De omtrek van die 
lege ruimte heb ik uiteindelijk 

in potlood op de wand van 
Pictura getekend. Als ode aan 
mijn moeder, maar dat hoeft 

niemand te weten.



Float / disconnected / 2021
‘Disconnected’ komt uit een reeks 
schilderijen waarin ik op auto-
nome wijze mijn relatieperikelen 
verbeeld.

Henk Vandenberg / De leegte 
door begrenzing bepaald / 2022
q: ‘Wordt niets iets door er over 

na te denken?’ a: ‘Er kan alleen 
niets zijn als er niemand is om 

erover na te denken.’ 
Thales, 600 v. Chr.*

Kan Leegte leeg blijven door het 
uit te beelden? Kan een vacuüm 

bestaan zonder begrenzing?

< Ton Kraayeveld 
Another Utopia / 2018
De schilderijen van Ton Kraayeveld 
staren het publiek aan en nodigen 
uit om zijn wereld te betreden waar
tijd en ruimte vloeibaar zijn en visu-
eel anachronisme normaal is. 
In ‘Another Utopia’ vallen figuratie 
en abstractie samen met gelaagd-
heid en vraagstelling als resultaat.

Jan Barel / The glass / 2022
‘The glass’ is het middendeel van een drie-
luik gebaseerd op werk dat ik in de jaren 
‘90 maakte. Uitgangspunt was de Y-vorm 
van een tak. Na een realistisch geschilderde 
versie van die tak (1990) volgden werken 
ontleend aan de contouren van de tak. 

Anja de Jong / 59ᵒ15’ N 22ᵒ 50’ E / 2008-2011
Beeld uit ‘Ice Edge’ – IJsgrens, een project 
op basis van een foto uit het familiealbum 
met daarop mijn vader, toen machinist van 
een coaster. Aan de hand van dat kiekje uit 
1955, met daarop de bemanning van het 
vastgevroren schip op het ijs van de Isefjord 
in Denemarken, vaar ook ik naar het noorden 
en verbeeld de condities van schip, zee en 
weersgesteldheid op zoek naar de huidige 
ijsgrens. 

Geerten Ten Bosch / EPIC / 2022
De interactieve installatie ‘Epic’ is pas com-
pleet met de persoonlijke, niet publiekelijk 
gedeelde ervaring van de toeschouwer die 
op de knieën op het kussen is gaan zitten, 
een arm door de mouw van de blouse heeft 
gestoken en de ogen dicht heeft gedaan.



Lotte Werkema / performance festival De Leegte, Pictura / 22.10.2022



Wim van Broekhoven / sorrow / 2022
Het werk verwijst naar een tekening van Vincent 
van Gogh. Melancholie is geen synoniem voor 
leegte maar kan er wel deel van uit maken.

Dina Vos / Verschijning / 2022
Een verschijning lijkt uit het niets. De dingen 
om ons heen zijn er constant ook al zien we 
het niet altijd.

Astrid de Pauw
Drawing of a memory / 2022
De tekeningen van Astrid de Pauw 
tonen de onconventionele geest van 
de kunstenaar waarin het leven weer-
spiegeld is in afleiding en verwarring.

Rick Koren 
‘en ook dit zal worden vergeten’ / 2022    

Een forse telefoonhoorn, soepel als een 
lichaam, ligt afgekeerd van de toeschouwer 

op een zwevende hoop gele kleding.
Is er nog een gesprek of alleen maar stilte?

Manuela Porceddu / Cub / 2022 
Mijn zoontje wordt getroost door zijn vader.

Rinus Groenendaal 
Niemand nam me mee / 2022
‘...vooral hier vier ik de voorlopigheid...’

Natascha van Nooijen Kooij >
‘The last thought is cut off and 

we disappear into the wormhole’
2022
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< Marleen Oud / 3 / 2022
Hoeveel kan er wegvallen voordat de samenhang verloren gaat?

Robert Jan van Strij 
Meditation X 23-22 / 2022 
Ingoing... who am I?
Be still and know!

Marijke Bonte / De schelpen van Adriaen Coorte 

Mandy Sharabani / Yūki / 2021 
Yūki (‘de moedige’) komt uit een serie van vijf 
Geisha portretten. Al tekenend onderzoek ik 
haar maakbare schoonheid; is het moed die 

van haar uiterlijk of van binnenuit spreekt?

Geertrui van de Craats / Stilte ll / 2022 > 
In een vervreemdende, glinsterende wereld verdwijnt 

in de verte het beeld van een paard, liggend.

Diana van Hal 
No one’s land. Someone’s 
land / 2022 
In de abstract / landschap-
pelijke werken spelen leegte 
en volte beiden een rol.



PERFORMANCE FESTIVAL 
DE LEEGTE

In november en december 2022 vindt in Pictura de 
Salon der Leden plaats met als thema De Leegte. 
Ter voorbereiding en inspiratie organiseert Pictura 
in de twee weken voorafgaand aan de tentoonstel-
ling, een performatief project in één van de mooiste 
leegtes in het land: de Grote Zalen van Pictura. Via 
een Open Call heeft Pictura kunstenaars benaderd 
om elk een dag, in afzondering, in de lege zalen een 
nieuwe performance voor te bereiden. Op zaterdag 
15 en 22 oktober worden de performances aan het 
publiek gepresenteerd. 

PERFORMANCE PROGRAMMA / 
DE LEEGTE 1
zaterdag 15 oktober / 15 uur 

Toine Dutch Bushman Klaassen 
Emmy Vollaard 
Danielle van Vree 
Marthe Koning 
Bas van der Kruk
Mike Anna

PERFORMANCE PROGRAMMA / 
DE LEEGTE 2

zaterdag 22 oktober / 15 uur 

Liesje van den Berk 
Ienke Kastelein 

Iris Woutera & Maria Pisiou 
Frans van Lent 
Lotte Werkema 

j.’P alias
Gerwin sluit op 22 oktober De Leegte 
geluidsvol af: electro-pop met hier en 
daar een donkere rand. Wees welkom!

Mike Anna / performance festival De Leegte, Pictura / 15.10.2022



P CT R /PR S 2022 
Het is dit jaar de 14de keer dat de Pictura Prijs wordt uitgereikt. Een jury bestaande uit 
een oneven aantal mensen uit de kunstwereld beoordeelt het werk en kiest de winnaar. 
De prijs bestaat uit een bedrag van 1500 euro en een tentoonstelling. Dit geld wordt 
speciaal voor dit doel ter beschikking gesteld door stichting ‘Dat Pictura Leve’.

De jury bestaat dit jaar uit: 
Wilma Sütö (curator moderne en hedendaagse kunst van het Dordrechts Museum)
Akmar (kunstenaar, haar werk was te zien in ‘Then as Now’, Pictura, 2020)    
Rebecca Nelemans (kunsthistoricus en mede curator van de biënnale in Oosterhout)

and the winner is:

eerdere winnaars:
 2019 Ralf Kokke
 2017 Kitty van der  Veer
 2015 Frans van Lent
 2013 Nico Parlevliet
 2011 Ton Kraayeveld 
 2009 Mirjam Abraas
 2007 Ton van Dalen
 2005 Anja de Jong 
 2004 Fred van Rijen† 
 2003 Albert Zwaan
 2001 Sabijn Laterveer 
 1996 Jeanne van der Horst
 1991 Frans van Lent

Daniëlle van Vree / performance festival De Leegte, Pictura / 15.10.2022  

Frans van Lent!!!



P CT R /BL D wordt mede mogelijk gemaakt door:

DUOTOON UPDATE
DUOTOON is een tweemaandelijkse kunstenaarspresentatie in Pictura. Het initiatief 
blijkt in een behoefte te voorzien, al mag de hoeveelheid bezoekers nog wel groeien. 
Duotoon heeft er nu vier edities opzitten: 25.03.2022 Katrijn Verstegen en Vermeu-
len&Dubbeldam, 27.05.2022 Yvonne van de Herik en Erwin Keustermans, 30.09. 2022 
Geertrui van de Craats en Ton Kraayeveld en 25.11.2022 Dina Vos en Mia van der Burg.

De opzet is eenvoudig: twee werkende leden geven, onafhankelijk van elkaar, een pre-
sentatie over hun werk. De vorm van de presentatie bepaalt de kunstenaar zelf, je hoeft 
je niet te schikken naar een dwingende vorm. Vanzelfsprekend krijg je, als je dat nodig 
hebt, (technische) hulp. De presentaties duren elk (max) een uur, staan op zichzelf en 
worden gescheiden door een pauze. De combinatie van kunstenaars berust op toeval. 
Eventuele overeenkomsten zijn interessant, maar ook het contrast in werk en werkwijze 
kan het bijzonder maken. Bij de presentaties zijn de aanwezigen van harte welkom om 
vragen te stellen en in gesprek te gaan. Dat maakt de bijeenkomsten bijzonder en intens. 

Opgelet! Er zijn twee veranderingen in de opzet: 
- DUOTOON is voortaan op zaterdagen om 17 uur, i.p.v. op vrijdagen om 20 uur.
- Als werkend lid kun je jezelf opgeven om een presentatie te geven. 
 Er wordt niet geselecteerd, alle werkende leden zijn welkom!
 Wil je een presentatie geven, mail naar info@pictura.nl.

DUOTOON 5 / zaterdag 28 januari 2023 
DUOTOON 6 / zaterdag 25 maart 2023

C L F N/
PICTURA/BLAD is een uitgave van Teekengenootschap Pictura
Aan dit nummer werkten mee: Jodi Broekman, Matthijs van Gent (foto’s salon), Frans van Lent 
(foto’s performances), Marleen Oud en Geerten Ten Bosch
* tekstje bij het werk van Henk Vandenberg is een citaat uit ‘Niets’, auteur Frank Close, 
 deel 33 uit de serie ‘Elementaire deeltjes’.
PICTURA/BLAD is gratis voor leden. Ook ontvangen? Word lid en neem contact op via:
info@pictura.nl. 
PICTURA/BLAD wordt naast de vrijwillige inzet van redactie en leden mogelijk gemaakt door 
onze adverteerders. Zou u graag adverteren? Stuur een berichtje naar info@pictura.nl en de 
redactie neemt contact met u op.

ontwerp: niet vouwen a.u.b. / letters: Serious sans (ogentroost.eu) & Nobel

achterkant: Liesje van den Berk / performance festival De Leegte, Pictura / 22.10.2022
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