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Het nieuwe Picturablad is er weer en dit keer met het thema schilderkunst. 
Nee, de schilderkunst is niet dood! Dat is dit jaar maar al te goed te zien in Pictura. 
In dit blad worden de verschillende tentoonstellingen in de periode juli tot en met 
november beschreven, bespreken leden hun uitgekomen of uit te komen boek en 
is te lezen dat de schilderkunst springlevend is. Kortom, een goed gevuld nummer 
met voldoende leesvoer voor de zomer.



Thomas Raat / Mirror Window, 2015 ; Hollow Mind - plug, 2017 (foto: Huib Kooijker)

DE SCHILDERKUNST         
IS NIET DOOD!
 Als het over schilderkunst gaat, komt al snel haar doodverklaring ter 
sprake. Maar is dit nog wel relevant? Het lijkt erop dat de schilderkunst meer levend is 
dan ooit. Veel kunstenaars schilderen en schilderkunst wordt steeds meer getoond in 
kunstinstellingen. Ook in Pictura is dit jaar de schilderkunst meer dan aanwezig.

 Voor het opfrissen van ons geheugen gaan we terug naar de eerste dood-
verklaring. Aanleiding was de daguerreotype, het eerste fototoestel. Er wordt gezegd dat 
Paul Delaroche (1797-1856) verklaarde bij het zien van dat toestel in 1839: ‘Vanaf vandaag 
is de schilderkunst dood.’ Puur omdat de werkelijkheid niet meer door middel van schil-
derkunst hoefde te worden weergegeven, maar vanaf dat moment de foto de werkelijk-
heid was. Fotografie heeft sinds die tijd altijd in verband gestaan met schilderkunst en 
de schilderkunst is de dialoog aangegaan met de fotografie. De volgende doodverklaring 
kwam van Marcel Duchamp (1887-1968) met zijn readymades. Het urinoir, ‘Fountain’ uit 
1914, zag hij als eindpunt van de schilderkunst. Of juist als de nieuwe vorm van schilder-
kunst. Door de komst van de verftube, die is ontstaan door de industriële ontwikkeling 
en een kant en klaar product is, kan geconcludeerd worden dat alle schilderijen die ont-
staan zijn met deze verftubes ‘assisted ready mades’ zijn. Hierdoor zijn, volgens Duchamp, 
in principe alle schilderijen ready mades. Aangezien deze uitspraak omkeerbaar is, zijn 
alle ready mades schilderijen. Ook een urinoir. Wat kan erna dan nog vernieuwend zijn?   

  Ondanks meerdere doodverklaringen en uitspraken van kunstenaars 
dat het einde van de schilderkunst is bereikt, onder anderen door Kasimir Malevich 
(1878-1935) met het suprematisme en Donald Judd (1928-1994) met het minimalisme, 
bleven kunstenaars gestaag door schilderen. Misschien verhullen de doodverklaringen 
het verlangen naar de wederopstanding van de schilderkunst in een andere gedaante? 
‘Er moet gestorven worden opdat een wederopstanding plaats kan vinden.’ En zoals 
Eugene Delacroix (1798-1863) zei: ‘What moves men of genius, or rather, what inspires 
their work, is not new ideas, but their obsession with the idea that what has already 
been said is still not enough.’

 Hoewel je op de laatste Biënnale van Venetië (2017) goed je best moest 
doen om een schilderij te vinden, blijkt de schilderkunst levendiger dan ooit. Er worden 

veel tentoonstellingen georganiseerd met schilderkunst als onderwerp en ontzettend 
veel kunstenaars schilderen. Misschien komt het wel omdat er nu onder schilderkunst 
meer verstaan wordt dan alleen ‘werken met verf op het platte vlak’. De grenzen van de 
schilderkunst zijn vervaagd. Het hoeft namelijk niet meer de gedaante aan te nemen 
van een schilderij. Gedurende de afgelopen eeuwen zijn de manieren waarop kunst 
wordt gemaakt enorm uitgebreid en met zoveel verschillende media voorhanden is 
het combineren ervan mogelijk. Dat kan ook wel de kracht van schilderkunst zijn, de 
mogelijkheid om samen te werken met andere disciplines. Het gebruik van verf is dan 
tegenwoordig misschien wel de enige vereiste. De schilderkunst vindt haar beginpunt 
in de materie van de verf, in het weefsel van de penseelstreken en in de oneffenheden 
van de verfhuid. In de materialiteit van de verf bewaart ze haar alleenrecht en waarschijn-
lijk haar actualiteit. Maar volgens Andreas Gursky (1955) is ook verf niet altijd een ver-
eiste: ‘painting is a philosophical enterprise that doesn’t always involve paint.’

SCHILDERKUNST IN PICTURA
 Dit jaar draait het in Pictura om schilderkunst en toont ze de verschil-
lende kanten ervan. Zoals tijdens de tentoonstelling van Marius Lut en Thomas Raat
 (07.04 t/m 06.05.2018). Bij het werk van Raat kan men zich op het eerste gezicht af-
vragen waarom zijn werk behoort tot de schilderkunst. Totdat je ziet dat zijn ‘Mirror 
Windows’ zijn geschilderd. Op de achterkant van een glasplaat is een donkere kleur 
aangebracht waardoor het glas een spiegel wordt. De verfstreken zijn bijna onzichtbaar. 
Ook zijn ruimtelijke werken aan de muur, ‘Hollow Mind – plugs’, zijn doordrongen van 
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Benjamin Nachtwey / Großer Piana Wald, 2014 (foto: Huib Kooijker)

Omar Koubâa / Cortex Context 13, 2009 (foto: Huib Kooijker)
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schilderkunstige verwijzingen, zoals het verfpalet en de vlakverdeling. Raats werk is 
nu te zien in het Dordrechts Museum, waar t/m 7 oktober 2018 ‘De meest eigentijdse 
schilderijen tentoonstelling’ loopt. Een expositie die de vitaliteit van de schilderkunst 
onderzoekt.

 Dat de schilderkunst vitaal is, was ook te zien in de expositie ‘Dampkring’ 
in Pictura (12.05 - 17.06.2018). De schilderijen van Omar Koubâa en Benjamin Nachtwey 
kunnen in dezelfde traditie worden geplaatst als de landschappen uit vorige eeuwen, 
maar zijn compleet hedendaags. Nachtwey probeert, met behulp van fotografie, de 
werkelijkheid schilderkunstig te vertalen. Zijn series bestaan uit boslandschappen, 
tankstations, grasland en de stad. De schilderijen zijn niet fotorealistisch weergegeven 
en dit maakt dat er steeds meer tevoorschijn komt uit de vage vlekken op zijn doek. 
Koubâa wil niet de directe werkelijkheid afbeelden en schildert vanuit zijn fantasie. 
Hij maakt grote impressionistische schilderijen die zijn opgebouwd uit verschillende 
lagen kleurige vlekken acrylverf. Het is een impressie van een in kleuren gehulde 
droomwereld.  

 Voor het onderzoek naar de schilderkunst kan vanaf 7 juli 2018 t/m 12 
augustus 2018 gekeken worden naar de tentoonstelling ‘City Scapes’ van Albert Zwaan. 
Met een ‘open atelier’ in de Derde Zaal betrekt hij de bezoeker bij zijn werk tijdens een 
grote muurschildering. Een proces dat je normaal niet zo snel te zien krijgt. De reden 
waarom Picturalid Albert Zwaan voor schilderkunst heeft gekozen is het medium. Wat 
hem blijft fascineren is ‘het besef dat je bezig bent met een middeleeuws medium als 
olieverf.’ Hij vindt het verslavend. Voor hem is de schilderkunst nog steeds ‘het konings-
nummer van de hedendaagse kunst.’  

 Verder heeft Pictura aan schilderkunst dit jaar nog ‘Who Loves The Sun’ 
met onder anderen Jan Willem van Welzenis en Arjan Janssen, ‘IN THE PICTURE’ met 
Marja de Raadt en Han Klinkhamer en ‘De Grote Portretten Galerij’ met 100 portetten 
van Dortenaren door 100 kunstenaars.  

 Kortom, de schilderkunst is alles behalve dood. De doodverklaring kan 
daarom gezien worden als een achterhaald idee. Schilderkunst heeft vandaag de dag 
geen strikte grenzen meer en verspreidt zich naar andere disciplines. Of we nu een 
samenwerking zien tussen de disciplines of dat de disciplines schilderkunstige mo-
tieven overnemen. Op deze manier kan schilderkunst nooit uitsterven, het heeft haar 
armen om de kunstwereld heengeslagen en zal nooit loslaten. 

 Evertine van Alphen
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ATELIER/
ALBERT ZWAAN 

Wat is je favoriete plek in je atelier?
 ‘s Winters dicht bij de radiator. Ik heb nu een bank gekocht voor in de bij-ruimte  
 waarop ik straks tussen de middag heerlijk even een half uurtje kan gaan liggen.  
 In die ruimte staan ook m’n kunstboeken. Ook bevindt zich hier m’n bescheiden  
 kunstverzameling die ik door de jaren heen heb aangeschaft en geruild heb met  
 collega’s. Dit wordt waarschijnlijk mijn favoriete plekje!

Welke muziek draai je graag tijdens het werken?
 Ik heb vaak tijdens het schilderen ambient-achtige Electro muziek opstaan die ik  
 afwissel met dub. Het liefst dub van het zwaarste soort. Ik raak ervan in trance,  
 in extase. De muziek wordt op een gegeven moment één met m’n schilderen en 
 de verfwereld die ik prettig vind. Door de muziek beland ik tijdelijk in een trip-
 achtige drugswereld zonder het te hoeven gebruiken. Om 16:00 uur stop ik met 
 schilderen en stap ik de dagelijkse realiteit weer binnen.     

 Welk (kunst)boek ben je nu aan het lezen?
 Ik heb op dit moment een boek over de portretten van Enrico Baj naast m’n 
 bed liggen in verband met de aankomende Grote Portretten Galerij in Pictura.  

 Ik ben mij hierop alvast een beetje spiritueel aan het voorbereiden. Onder het  
 boek van Enrico Baj ligt nog een ander boek open over de etsen van Adriaen van  
 Ostade. Een analyse van alle staten door expert Louis Godefroy.

Met wie zou je graag in de toekomst willen samenwerken?
 Dat is een lastige vraag. Een groepstentoonstelling met geestverwanten en gelijk 
 gestemden is altijd prettig uiteraard. Ik ben gek op schilderkunst! 
 Nou, dit is misschien een goeie? Ik heb een leerling in mijn schilderklas zitten die  
 inmiddels een goede vriendin is geworden. Met haar (heb ik recent ontdekt) kan  
 ik een hele sterke interactie hebben op een doek! Als we dit serieus door zouden  
 zetten kunnen wij hele interessante dingen produceren.

Het atelieradres:
 Wijnstraat 119, Dordrecht op de begane grond naast Gerhard Lentink. 
 www.albertzwaan.nl
 www.schilderlessenalbertzwaan.com 
 medverfpaintings.tumblr.com
 www.instagram.com/albertzwaan/
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 Niels, wat is het idee achter de tentoonstelling? 
Ik had al langere tijd de wens om een multidisciplinair werk te maken met een aantal 
mensen. Deze wens was veel meer een beeld dat ik voor ogen had dan een vooropgezet 
concept. Ik ben niet thuis in de wereld van design, maar ik kan wel kijken. Zo vind ik de-
sign vaak sculpturaal krachtige elementen hebben. Die eigenschap beschouw ik als een 
ingrediënt dat gebruikt kan worden om iets nieuws, iets vreemds te creëren.
Har van der Put is een geweldig goede kunstenaar die in allerlei series werkt. Sommige 
series tonen interieurs of designobjecten, andere molens of soldaten. De wijze waarop 
Har schildert staat erg ver af van de vaak strakke designvormen, en dat zou juist wel eens 
goed kunnen werken. Ik wil alleen niet dat we design tonen dat zo uit Hars schilderijen 
zou kunnen komen; dat is me te simpel. Tot slot heb ik goed gekeken naar de talenten 
die Har en Niek hebben en heb ik daar gretig gebruik van gemaakt. Deze tentoonstelling 
komt dus niet alleen uit mijn koker maar is een samenwerking tussen drie beeldmakers, 
in de hoop een werk te maken dat we los van elkaar niet hadden kunnen verwezenlijken.

 Vanwaar het idee om beide kunstenaars samen te laten exposeren?
Ik wilde iets ongebruikelijks proberen. Als je gedrieën werkt dan is het gebruikelijk dat je 
allemaal hetzelfde doet, of juist verschilt van elkaar. Kan het niet spannend zijn als je ook 
andere variaties probeert? In dit geval blijft Har gewoon kunstenaar. Ik ben ook beeldend
kunstenaar, maar stap uit die rol door als samensteller/curator te fungeren. Niek is o.a. 
curator. Zijn bijdrage aan de tentoonstelling kan gezien worden als die van kunstenaar. 
Een samenwerking als deze is geweldig. We hebben veel van elkaar geleerd, zijn opnieuw 
uitgedaagd en hebben uren met elkaar gefilosofeerd. Daarna gingen we aan de slag.

 Niek, wat doet een spacecurator?
In mijn werk als spacecurator verbind ik architectuur, kunst en design. Deze disciplines 
geven expressie aan de verdeling van ruimte door materiaal, vorm en kleur. Ze vertellen 
een ruimtelijk verhaal dat ik onderzoek, bevraag en samenbreng. Het zien van deze 
verbanden laat mijn werk tussen ontwerper, beschrijver, curator en architect balanceren. 
Daarnaast ben ik een verzamelaar. Ik verzamel de ruimtelijke verhalen van objecten en 
breng deze samen in mijn professionele werk en privé-collectie.

 Wat kunnen we van jou als spacecurator in Pictura verwachten?
Belangrijk onderdeel van mijn belevingswereld is kijken. Elk object vertelt een ruimtelijk 
verhaal met verschillende lagen. Het vergt inspanning om dit te zien. De eerste laag is 
vanzelfsprekend functionaliteit. Pas door beter te kijken worden de lagen van identiteit, 
materialiteit en sculpturaliteit zichtbaar. Door open te staan voor het verhaal van het 
object, komt dit object tot leven. Zo kan een stoel de start zijn van een nieuwe manier 
van denken.    
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met klok mee: Har van der Put / Interior, 2011; Studio, 2011; Illuminated Pool, 2014; Decay of Modernism, 2016
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 Waar haal je je inspiratie vandaan?
Mijn persoonlijke collectie stoelen is het uitgangspunt voor de twee installaties in 
Pictura. Van het eerste design-icoon dat ik op zestienjarige leeftijd kocht, tot de laatste 
toevoeging, gemaakt door een jonge ontwerper. Mijn belevingswereld komt het sterkst 
tot uiting in de objecten waarmee ik mij omring. De  stoelen zijn nu geen gebruiksobject 
of verzamelobject, maar worden mijn medium voor een installatie.
De eerste installatie onderzoekt de sculpturale kwaliteit van enkele iconen uit de wes-
terse designgeschiedenis. Ik nodig de toeschouwer uit tot het her-evalueren van het 
object en de ruimte die het inneemt. In de tweede installatie vertellen de stoelen samen 
een verhaal.  Ze zijn aan elkaar verwant door middel van vorm, constructie en materiaal. 
De toeschouwer wordt uitgedaagd beter te kijken en deze verwantschap te ontdekken.
De installaties zijn dialogen met het werk van Har van der Put. Van der Put geeft met 
krachtige penseelstreken de illusie van bestaande ruimtes en objecten. Het zijn bijna 
schetsen. In mijn installaties reageer ik hierop door het tegenovergestelde te doen. 
De bestaande stoelen breng ik terug tot een ruimtelijke schets: een impressie van het 
bekende object. Er ontstaat een sfeer van unheimische vervreemding. De visuele stem 
van de stoelen wordt gesmoord, maar klinkt daardoor luider.

 Har, waarom heb je er voor gekozen om alleen in grijstinten te werken?
Ik werk al lange tijd zonder ‘kleur’. Dat impliceert niet dat ik er niet van zou houden. 
Ik vind kleur een fascinerend verschijnsel en erken de krachtige emotionele en expres-
sieve waarde ervan. In de beginjaren van mijn schilderen beschikte ik over een rijk palet, 
maar naarmate ik me er steeds bewuster mee bezig hield, ging ik het fenomeen kleur 
steeds meer problematiseren wat tot besluiteloosheid leidde. Ik kon het niet arbitrair 
toepassen binnen mijn composities en heb uiteindelijk besloten het als beeldelement 
te elimineren. Uiteindelijk bleek ik me veel wezenlijker te kunnen uitdrukken in de tonale 
wereld van licht-donker.

 Wanneer is voor jou een serie klaar/afgesloten?
Ik werk meestal in een geconcentreerde, haast obsessieve roes. Ik wil me daarin niet 
beperken tot één enkel beeld maar heb daarvoor meerdere schilderijen nodig. Net zo 
duidelijk als ik voel wanneer een schilderij ‘klaar’ is weet ik ook dat een serie afgesloten 
is. Doorgaan zou ‘jokken’ betekenen. 

 Je zegt dat je werk ‘verwijst naar de traditie van de schilderkunst’. 
 Hoe kunnen we dat (in de tentoonstelling) zien?
Affiniteit met illustere voorgangers heb ik als schilder altijd sterk gevoeld. Het vak 
schilder kan bogen op een eeuwenlange traditie in tegenstelling tot veel hedendaagse 
professies. In mijn werk probeer ik met een gering aantal efficiënte schildertoetsen een 

geloofwaardige wereld op te roepen. De spanning tussen enerzijds de verf en anderzijds 
de daardoor ontstane illusie is voor mij de kracht van het schilderen en hetgeen ik ook 
bewonder in talloze voorgangers, soms van eeuwen geleden. Ondanks tijd- en cultuur-
verschillen lijken schilders onderling door hun werk toch rechtstreeks met elkaar te kun-
nen communiceren. Hoewel mijn werk velerlei onderwerpen bevat bestaan de schilderij-
en die ik hier bij Pictura laat zien voornamelijk uit interieurs en architectuur. Mijn helden 
hierin zijn bijvoorbeeld Vermeer en Hopper.

 Waar haal je je inspiratie vandaan?
Vertrekpunt in deze werken is vaak een foto van het internet. Meestal een nietszeggend 
plaatje. Een steriel kantoor, een onpersoonlijke hotelkamer, altijd alleen maar als aanlei-
ding. Al schilderend of interpreterend heeft het later nog weinig weg van het originele 
beeld. Ook maak ik soms meerdere schilderijen n.a.v één beeld of gebruik ik juist meer-
dere beelden voor één schilderij. Ik interesseer me absoluut niet voor het ‘naschilderen’ 
maar enkel voor het herbeleven en interpreteren van het uitgangsmateriaal. 
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ASTRID DE PAUW:
I FORGOT MY DREAM
Ik heb een hoofd vol beelden. Alle prikkels om mij heen maken diepe indruk op mij, 
blijven hangen en gaan hun eigen leven leiden. In het project I forgot my dream heb 
ik in hoog tempo tekeningen gemaakt waarbij ik al mijn ideeën, gedachtes, gevoelens 
en observaties zonder oordeel heb omgezet in kleine tekeningen in inkt, zogenaamde 
monoprints. Met de tegendruk van de tekening ontstaat een verdubbeling tot 1000 
originele monoprints. Het aantal is slechts een uitgangspunt. De uitdaging is het durven 
maken van fouten, het niet kunnen uitgummen en het beeld niet kunnen vervagen. 
De verzameling tekeningen vormen als ware een beeldboek met dagelijkse portretten 
van mijn leefwereld. Hiermee leg ik een verbinding tussen mijn leefwereld en de fantasie 
van de kijker.

Het werd mijn droom om een duizend pagina’s tellend kunstenaarsboek te maken met 
alle monoprints, gepresenteerd in de volgorde waarop ze zijn gemaakt. Via crowd-
funding samen met een toekenning van Fonds Kwadraat is het gelukt om het boek te 
realiseren. In een liggend A5 formaat van 6 cm dik is het boek een kunstobject dat ook 
als zodanig gepresenteerd wordt. Het gladde papier en de drukkwaliteit bewaren de 
gevoeligheid van de tekeningen. 

In het kunstenaarsboek I forgot my dream kan je eindeloos dwalen en meekijken met 
dromen, gedachtes en observaties. 

Het boek is vormgegeven in samenwerking met Studio Michael van Kekem en gedrukt 
en gebonden door EZbook. Het boek kost €200 en is te koop bij Hans Walgenbach 
Art & Books en bij de kunstenaar zelf. Originele monoprints à €75 zijn verkrijgbaar via 
Galerie Hommes en Astid de Pauw. 
info@astriddepauw.nl / www.astriddepauw.nl 
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WHO 
LOVES 
THE SUN?
 Who loves the sun? Iedereen toch mogen we hopen. Of zijn er echt 
mensen die kou en donkerte prefereren boven warmte en licht? De menselijke geest 
is ondoorgrondelijk dus we sluiten niets uit. Met deze titel gebaseerd op het prachtige 
nummer van Velvet Underground komt Abstracte na twee jaar terug in Pictura. Na de 
succesvolle tentoonstelling ‘From Scratch’ doen we een poging om onszelf te overtref-
fen. Opnieuw een grote tentoonstelling met internationale deelnemers. En opnieuw 
zetten we een vitale krachtige presentatie neer. Als symbool voor Abstracte hebben we 
de dichtstbijzijnde foto van de zon genomen. In je ambities kun je niet groot genoeg 
zijn. Laten we kijken of we kunnen reiken tot aan de bron. Als we daarbij als Icarus smel-
ten dan is dat een ingebouwd risico. Een mens leeft maar één keer. Geen tijd om je 
door angst te laten regeren. Lef is gevraagd. Het lef om jezelf iedere keer weer te onder-
vragen. Het lef om jezelf af te breken en weer op te bouwen. Dit soort kunstenaars 
toont Abstracte. Geen waterige types die een carrière lang teren op hetzelfde succes.

 Let wel; dat wil niet zeggen dat een consequent oeuvre uitgesloten is. 
Alles behalve. Bob Bonies bijvoorbeeld lijkt ogenschijnlijk nooit enige ontwikkeling 
door te hebben gemaakt. Dat is slechts schijn. De overtuiging zit hem juist in het exact 
grijpen naar dezelfde middelen. Zonder aan scherpte te verliezen. Met Bob hebben we 
meteen de nestor van het geheel genoemd. Met Struan Teaugue de benjamin. Tussen 
hen beiden in zitten kunstenaars in alle fases van hun carrière. Ook dat is Abstracte; 
alle fasen uit het kunstenaarsleven naast elkaar tonen. Geen kunstmatig onderscheid in 
gradaties van ontwikkeling. Wij tonen posities naast elkaar in de breedte van de tijdas. 
Hiermee doe je recht aan de ongrijpbaarheid van het leven. Dat is geen lineair pad 
waarin de mens alsmaar rijper en verstandiger wordt en de kunstenaar steeds beter. 
Was het maar zo eenvoudig.



met de klok mee: 
Bart Vandevijvere / 4 dilemmas ( a 60 minutes request) 
2013; Bob Bonies / Z.T., 1976; Piet Tuytel / Z.T., 2017
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 Who loves the sun laat kunstenaars zien uit zeven verschillende landen. 
Als tegenwicht naar het navelstaarderig nationalisme richten wij ons naar buiten. Het is 
mooi genoeg geweest met de benepen blik op ons eigen landje. Dat heeft lang genoeg 
geduurd. Tijd om weer eens nieuwsgierig te worden. Tijd ook om die jankerige toon los 
te laten. Het land leek wel te bestaan uit een leger gefrustreerde baby’s.

 Abstracte heeft een voorkeur voor kunstenaars die uitgaan van het pic-
turale. Die zonder omwegen aan de slag gaan met wat er voor handen is. Kijk eens hoe 
speels en onbezorgd John Zinsser met de verf omspringt. Het lijkt hem geen moeite te 
kosten. Een sterk voorbeeld van de spelende mens. Of zie hoe menselijk-al-te-menselijk 
Bart VandeVijvere met het materiaal omgaat. Zonder valse pretentie haalt hij al het 
mogelijke eruit. Dat is een instelling die ons bevalt. Daarmee spreek je de creatieve 
geest aan. Uiteindelijk is het maken van kunst niets anders dan de wereld rondom ons 
herordenen. Daar zijn geen zwaarwichtige theorieën voor nodig. Die komen voort uit 
onmacht. Een zachte intieme blik als die van Gabrielle Herzog volstaat. Waarmee zij 
een dichterlijke verbeelding van onze directe nabijheid laat zien. Of Piet Tuytel die uit 
verwondering zijn elementen bij elkaar brengt. Stevig verankerd maar toch terloops. 
Ook nu weer; eenvoud siert de kunst. Dan hebben we daar Franziska Reinbothe uit 
Leipzig. Zij werkt letterlijk vanuit de destructie. Alles kan kapot. Het hoeft niet maar 
kan wel. Wonderlijk genoeg levert dat mooie dingen op. De kracht van de paradox in 
optima forma. Bij Anna Maria Bogner lost het picturale op in de illusie. Met beperkte 
middelen laat zij de niet bestaande maar wel aanwezige ruimte zien. Een kantelpunt in 
de tentoonstelling. Tot slot de al genoemde Struan Teague. Een potje verf, een lap doek, 
veel gevoel en overgave. Dat zijn de ingrediënten die hij nodig heeft. Meer niet. En over 
onszelf praten we niet. Dat is aan een ander.

 Arjan Janssen (& Jan Willem van Welzenis)
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FRANS VAN LENT:
THEPARALLELSHOW
Op 7 juli 2015, om 11 uur ‘s morgens, ontmoette ik Ieke Trinks en Ienke Kastelein voor 
de ingang van de Kunsthal. We hadden daar afgesproken om samen een experiment 
te doen. We kochten kaartjes en we bezochten individueel alle tentoonstellingen en 
publieke ruimten van het museum. Rond een uur of 1 ontmoetten we elkaar in het 
restaurant en tijdens die lunch bespraken we wat ons die morgen was opgevallen, wat 
ons had geïnspireerd en wat we in de Kunsthal die middag aan performatieve ideeën 
zouden uitvoeren. We hadden afgesproken dat we die ochtend zonder plannen of 
rekwisieten zouden beginnen. Alles werd op die dag en op die plek bedacht en ontwik-
keld. Wat we deden hoefde niet op te vallen, geen publiek te trekken, daar was het niet 
om te doen. Het was vooral bedoeld als artistiek onderzoek, als beeldend experiment. 
Omdat de performances onaangekondigd plaatsvonden naast en tussen de officiële 
tentoonstellingen noemde ik het project TheParallelShow.

Na deze gebeurtenis in de Kunsthal volgden er nog 9 andere ParallelShows op heel 
uiteenlopende locaties, onder meer Tate Britain in Londen, de Apollo tempel in Delphi, 
het IVAM in Valencia, het Stasi-museum in Berlijn en de Met-Cloisters in New York. 
Bij elke locatie nam er ook telkens een andere groep kunstenaars deel waardoor elke 
ParallelShow een heel eigen karakter kreeg. Als documentatie schreef elke deelnemer 
een persoonlijk verslag. Van al deze verslagen, aangevuld met twee briefwisselingen 
en een essay, is nu een boek gemaakt. Dit (Engelstalige) boek is uitgegeven en wordt 
internationaal gedistribueerd door Jap Sam Books. Het is voor €19,50 verkrijgbaar in 
de boekhandel, via de website of direct aan te schaffen bij Frans van Lent.

TheParallelShow 
Frans van Lent
met bijdragen van: Andrew McNiven, Lisa Skuret, Ieke Trinks, Henk Overdevest e.a.
ISBN: 978-94-90322-96-0
www. theparallelshow.com

foto: Andrew McNiven



ALEXX MEIDAM: Het werk van Lynda Deutz bestaat voornamelijk uit tweedimensio-
nale beelden zoals schilderijen, tekeningen en fotografie. Toen ik onlangs op haar atelier 
kwam, zag ik een monumentaal werk dat grotendeels haar schilderruimte vulde. 
Dit maakte mij nieuwsgierig en wilde daar zeker meer over weten. Ten eerste waarom 
een driedimensionaal werk en waarom voor deze opvallende vorm is gekozen? Te zien is 
namelijk een twee meter lange zilverkleurige zeemeerminnenstaart met twee kleurrijke 
borsten zwevend in de ruimte op een paal. LYNDA licht haar sculptuur als volgt toe:

‘Dit beeld is geïnspireerd op de windzak die te zien is bij vliegvelden, bruggen, havens 
en langs de kust. De windzak stroomlijnt niet alleen een straffe bries, maar ze vangt ook 
de blik van de voorbijgangers. Zo’n windzak brengt wat je eigenlijk alleen kunt voelen 
- dus onzichtbaar is - in beeld. Door de wind te vangen geeft de windzak de wind 
betekenis. Als medium levert ze daarmee een boodschap af van: ‘hé, lekker weertje’ tot 
‘pas op!’. Door de wind te vangen geeft ze er bovendien richting aan. Wat ons atmos-
ferisch omringt wordt plotseling een oostenwind die westwaarts stroomt. De windzak 
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Zeemeermin, Lynda Deutz

stelt zo voorbijgangers in staat zich globaal te oriënteren. Maar door de windzak wordt 
de wind niet alleen zichtbaar en navolgbaar, ze wordt ook meetbaar op de schaal van 
BeaufortNomen est omen.’

‘Dat mijn windzak is getransformeerd tot zeemeermin heeft onder andere te maken 
met de locatie waar ze komt te staan. Dat is bij de duinen van het Prins Albertpark in 
Wenduine aan de Belgische kust. Daar staat ze straks van 21 juni tot eind september 2018 
symbool voor een analoog medium dat het ongrijpbare grijpbaar en het onmeetbare 
meetbaar probeert te maken. Ze gaat zoals haar kaarsrechte vissenlijf doet vermoeden 
recht door zee. Iedere windrichting is hierbij denkbaar. De windzak is immers een ana-
loog atmosferisch knooppunt dat ons een elementaire werkelijkheid laat begrijpen 
zonder dat we er greep op krijgen. De zeemeermin is voor mij een gepersonifieerde 
betekenis hiervan. Wie wil er niet graag recht op zijn doel af gaan, maar je weet nooit 
zeker of je er komt.’
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PICTURA/BLAD wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Nieuwstraat 38   Dordrecht

foto: Tom Croes
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TRUDY KUNKELER: 
TUSSENBEELD
Vanaf juni 2016 stel ik een boek over mijn werk samen met de titel: Tussenbeeld.
Na het doorspitten van mijn archief, wat een enorm, maar ook leerzaam karwei is, 
heb ik gekozen voor het werk vanaf 1990 (eind tachtiger jaren).
Leerzaam in die zin dat je inzicht krijgt in je eigen ontwikkeling, ideeën die je tegenkomt, 
die je vergeten was of niet goed genoeg hebt uitgewerkt en waarvan je denkt: daar 
moet ik toch nog eens iets mee doen. Vanaf de negentiger jaren omdat ik toen regel-
matig in een atelier in Barcelona ben gaan werken. Ik heb in hetzelfde decennium drie 
maanden in een residentie aan de voet van de Pyreneeën en een jaar in een residentie in 
Andorra, hoog in de Pyreneeën, gewerkt. Ook heb ik een studiereis naar de leemarchi-
tectuur in Jemen gemaakt. De beelden uit Jemen nu zijn hartverscheurend. 
Die tijd is bepalend geweest voor de ontwikkeling in mijn werk.

Het is nog steeds een enorme hoeveelheid beeld...
Dan begint langzaam maar zeker het schrappen van beelden wat wel en wat niet.
Met af en toe een ‘kill your darlings’. De beelden moeten een samenhang laten zien 
tussen de foto’s van landschappen die ik heb gemaakt bij de tochten door de bergen, 
langs de zee, door de stad en de objecten die van daaruit ontstaan. Dat hoeft niet altijd 
op het eerste gezicht zichtbaar te zijn, maar wel een gevoel van samenhang weergeven.
Daarnaast heb ik teksten over mijn werk geselecteerd, citaten uit de literatuur en schet-
sen en teksten van mijzelf. Een tekst van Simon Schama uit ‘Landschap en Herinnering’, 
is een leidraad:
‘Voordat landschap ooit een ontspanning van de zintuigen kan zijn, is het het werk van 
de geest. Het decor is evenzeer opgebouwd uit lagen geheugen als uit lagen rots.’

TUSSENBEELD / DordtYart, Maastraat 11, Dordrecht
expositie: 02.09 t/m 07.10.2018, opening: 02.09 / 15:00 uur door Piet Augustijn 
Trudy Kunkeler, Eve Ariza, Anne Ausloos & Jeroen Bechtold. Drie kunstenaars, door Kun-
keler uitgenodigd, waarmee ze verwantschap voelt, maar die hetzelfde materiaal op een 
andere manier verwerken. Zij zullen met een à twee werken vertegenwoordigd zijn.
Het boek Tussenbeeld is verkrijgbaar gedurende de expositie bij DortYart en via:
www.trudy-kunkeler.com
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DE GROTE 
PORTRETTEN GALERIJ
  Hoe voelt het om model te zijn in iemand anders gedachten?
Deze mensen (zie foto) hebben daar inmiddels een idee van. Zij maken deel uit van de 
100 Dordtenaren die meedoen met De Grote Portretten Galerij. De eigentijdse Ode die 
Pictura aan de Synode wil brengen. Met 100 portretten in alle mogelijke stijlen van 100 
inwoners van Dordrecht in alle soorten en maten. Door 100 kunstenaars, waarvan meer 
dan de helft Picturianen. Geïnspireerd door het feit dat de deelnemers van de Synode 
zich destijds lieten portretteren en ook om een tijdsdocument te maken. Hoe zien 
mensen er nu uit? Hoe wordt er anno 2018 gedacht over het portret?

 Via diverse media is Dordtenaren gevraagd zichzelf op te geven als model, 
met een motivatie. Uit de ruim 130 aanmeldingen die we ontvingen hebben we een 
selectie gemaakt die min of meer een afspiegeling van de Dordtse bevolking is. Kun-
stenaars en modellen zijn gekoppeld en er wordt inmiddels druk ontmoet en geschetst. 
De resultaten zullen gedurende de tweede helft van november en de eerste van decem-
ber in Pictura geëxposeerd worden onder de titel ‘De Grote Portretten Galerij’.

 29 april j.l. organiseerde Pictura een bijeenkomst voor modellen en kun-
stenaars als feestelijke start van het project. Het achterliggende idee was, de modellen 
een mini-cursus in wat een portret kan zijn te geven. Immers, waar 400 jaar geleden 
fotorealisme de norm was is dat nu anders. Een reactie van een model op de vraag wat 
hij verwacht van het project vat dat mooi samen. Hij zei: ‘Ik vond het idee zo leuk. Ik las 
het toen ik hier een expositie kwam bezoeken. De Synode, 100 mensen en dan nog eens 
100 kunstenaars. Ik denk dat je daardoor een soort continuïteit in de geschiedenis ziet. 
Het idee van 100 kunstenaars, geen idee welke kunstenaars of wat ze gaan doen. Maken 
ze een film, fotograferen ze? Is het iemand die schildert? Dat is maar afwachten. Het kan 
allemaal.’ 

 ‘Continuïteit in de geschiedenis’ is het verband tussen de portretten van 
toen en die van nu. Het zou daarom ook goed zijn om dit project vast te leggen. Een 
publicatie te maken die de identiteit van de Dordtenaar in 2018 verbeeldt. In beeld en 
mogelijk ook in woord. Helaas is onze aanvraag daarvoor niet gehonoreerd, maar we zijn 
ervan overtuigd dat die vastlegging wel moet gebeuren. Heeft u ideeën voor financiering, 
kunt u helpen met de realisatie, stuurt u dan een mail naar synode@pictura.nl.

31

PICTURA /
BL AD 02



32

BUDDINGH’ & DICKE:
DE DAPPERE JONGENS 
UIT PIPPELDRECHT
 Zowel schrijver/dichter Kees Buddingh’ (1918-1985) als tekenaar Otto Dicke 
(1918-1984) zijn nadrukkelijk aan de stad Dordrecht verbonden. Ze zijn er geboren, geto-
gen en vrij kort na elkaar overleden. Daarbij waren ze met elkaar bevriend en werden 
benoemd tot Dordts ereburger. Ook in hun werkzame leven trokken ze geregeld met 
elkaar op. Met name in de jaren dat beiden een atelier hadden in Teekengenootschap 
Pictura.

 Halverwege de jaren ‘50 begonnen Buddingh’ en Dicke samen een eigen kran-
tenstrip in een viertal Zuid-Hollandse dagbladen, waaronder het Dordts Dagblad. Terwijl 
Buddingh’ in die periode zijn bekendheid te danken had aan zijn Gorgelrijmen (1953), 
was Dicke’s naam in Dordrecht vooral verbonden met die van zijn grote familie. 
Voor de ‘Avonturen van Spekkie en Blekkie’ schiepen ze een duo dat in de bijna tien 
jaren die daarop volgden maar liefst 32 avonturen zouden gaan beleven. In de eerste 
aflevering van ‘Spekkie en Blekkie en de meewarige kruipers’ werden de hoofdrolspelers 
als volgt bij de lezers geïntroduceerd: ‘Beste meisjes en jongens, mogen we jullie even 
voorstellen: dit zijn Spekkie en Blekkie over wier vele, merkwaardige avonturen we 
jullie in de loop van de komende weken en maanden een heleboel hopen te vertellen. 
Wie van de twee vrienden Spekkie is en wie Blekkie kunnen jullie zeker zelf wel op het 
plaatje zien!’ 

 Blekkie Moppo had wel iets weg van Sjimmie uit de naoorlogse strip ‘Sjors 
en Sjimmie’, zij het dat Blekkie perfect Nederlands sprak maar wel een krullenkopje 
had dat Dicke als een zwarte contour naast het aangeklede oer-Hollandse ‘varkentje’ 
tekende. Spekkie Spoeling woonde bij zijn ouders, die een grote winkel in feestartikelen 
hadden in een van de drukste straten van Pippeldrecht. Dit fictieve stadje vertoonde 
grote overeenkomst met het Dordrecht van de jaren vijftig, dat nog aan de vooravond 
stond van de grote stadssanering. Af en toe zijn in de tekeningen typisch Dordtse loca-
ties te herkennen, zoals de Nieuwbrug over de Wijnhaven. Maar ook de omgeving van 
Dordrecht en andere Drechtsteden waren in de plaatjes van Dicke te herkennen. 
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 Meer dan een miljoen woorden moet Buddingh’ aan de 32 stripavonturen 
hebben gewijd en Dicke tekende bij elkaar meer dan achtduizend plaatjes. Het leidde 
tot titels als ‘Spekkie en Blekkie en het briefje van Dringend’, ‘Het Pindakaas-mysterie’, 
‘Het monster van Grolnes’ en ‘Spekkie en Blekkie in Foesfoessaskewan’. Elk avontuur 
liep een maand of drie.

 De ‘Avonturen van Spekkie en Blekkie’ zijn later vaak vergeleken met de ver-
halen van Marten Toonder en Godfried Bomans. Ze waren ‘spitsvondig, geestig en met 
een trefzeker taalgebruik’, schreef een recensent naar aanleiding van ‘De meewarige 
kruipers’, het enige avontuur dat later in boekvorm werd herdrukt.
De krantenredacties wilden dat Buddingh’ en Dicke minstens een maand vooruit 
werkten, wat in het begin aardig lukte, vooral ook omdat vanaf eind jaren vijftig beiden 
een eigen atelier in Teekengenootschap Pictura hadden. Toch kwam er geleidelijk aan 
de klad in. De voorsprong liep met het jaar verder terug, en in de laatste jaren van hun 
samenwerking werd het dagelijks nog behoorlijk spannend. Maar in de negen jaren die 
Buddingh’ en Dicke samenwerkten zouden ze bijna geen dag missen. 

 In het kader van het 100ste geboortejaar van Buddingh’ en Dicke selecteerde 
ik het stripverhaal ‘Het pindakaasmysterie’ uit 1960 voor een uitgave in boekvorm. Het 
boek van de Dordtse uitgeverij Liverse zal op zondag 30 september om 15:00 uur 
worden gepresenteerd in Pictura.

 Wim Huijser, biograaf van C. Buddingh’



GEERTEN TEN BOSCH: 
EI! EI! 
DE WONDERLIJKE
REIS VAN TWEE 
EIEREN EN EEN 
POPPENKAST
Harriët van Reek & Geerten Ten Bosch, beiden tekenaar, vormgever, theatermaker en 
beeldend kunstenaar, maakten samen een experimenteel prentenboek over vriend-
schap en durf. Het is een absurdistisch en associatief verhaal over twee eiervrienden 
die met hun eiervoeten aan hun eierbenen de wijde wereld intrekken. Een poppenkast 
drentelt achter hen aan.
 
Het Nederlands Letterenfonds over Ei! Ei!: 
 ‘Het is een uniek en eigenzinnig boek; een avontuur, zowel in woord als in beeld. 
Het is niet allemaal te bevatten, maar het is wel een belevenis, een bijzondere ervaring 
om in te duiken.’ 
Uit de recensie van Mappa Libri: ‘De twee kunstenaars Van Reek en Ten Bosch voeren 
hier een schitterende poppenkast op. Ze hebben een ei gelegd dat de verbeelding de 
macht geeft en daardoor een heel grote rijkdom in zich draagt.’
 
Uitgave Philip Elchers, 2018, 46 p., prijs € 19,95
Ei! Ei! is te koop via www.philipelchers.nl; bij De Nieuwe Bengel; kinderboekwinkel 
De Giraf, Bookstore Vos & van der Leer of bij Geerten Ten Bosch (06-40186815)

Een podcast van Ei! Ei!, gemaakt door geluidskunstenaar Anne Wellmer, is te beluis-
teren via www.banketje.nl
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IN THE PICTURE 
 In Pictura is tijdens de tentoonstelling ‘IN THE PICTURE’, van 29.09 t/m 
04.11, een overzicht te zien van schilderijen en tekeningen van Han Klinkhamer en Marja 
de Raadt. 

 Voor De Raadt staat vergankelijkheid centraal. Zonnebloemen en schedels 
zijn een vast gegeven in haar oeuvre. De zonnebloem is een metafoor van de ’human 
condition’. Er wordt geen verschil gemaakt tussen het verloop van geboorte, leven en 
dood van de zonnebloem en de mens. De serie ‘Zelfportret als Zonnebloem’ zal onder 
andere worden getoond in Pictura en komt voort uit de gedachte dat er een wissel-
werking plaats vindt tussen de zonnebloem en de kunstenaar. 

 De landschappen van Klinkhamer zijn het eindresultaat van een wordings-
proces. Hij volgt een werkwijze van materiaal opbrengen, wegschrapen, opvullen en 
overschilderen. Er ontstaan hierdoor werken met een zeer tastbare huid. Het oppervlak 
van het doek wordt zo een landschap op zichzelf en maakt een referentie naar het 
centrale thema in het werk: het rivierenlandschap waar hij woont en werkt. Klinkhamer 
toont de kijker zijn indrukken en reflecties over wat hij heeft waargenomen. Uit zijn 
schilderijen en tekeningen spreekt een persoonlijke wijze van registreren van het land-
schap in al haar aspecten.
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Han Klinkhamer / Z.T., 2017 (foto: Peter Cox)  Marja de Raadt / Verdorde Zonnebloemen, 2010

AGENDA*/
EVA International Ireland’s Biënnale / met o.a. Jenna Tas
Tentoonstelling Har van der Put en Niek Schoenmakers, 
geïnitieerd door Niels Broszat 
City Scapes in Foyer & Derde zaal / Albert Zwaan
finissage City Scapes 
Anonyme Zeichner 2018, Galerie im Körnerpark, Berlijn / met o.a.
Ton Kraayeveld & Albert Zwaan
Resonance, solo expositie Eli Dijkers, Porta Coeli International Art 
Gallery, Venosa, Italie
Zomer Salon: van verhalend tot abstract, Reuten Galerie A’dam / 
met o.a. Linda Weidejansen
Douanehuisje, Govert van Wijnkade, Maassluis / Mia van der Burg
Tussenbeeld, Dordtyart, Dordrecht / Trudy Kunkeler, Eve Ariza, 
Anne Ausloos & Jeroen Bechtold; opening: 02.09 / 15 uur
Chinese reis, solo expositie Eli Dijkers, Kunsthal, Rotterdam
1, 15 en 29 juli: workshop intuïtieve fotografie i.s.m. Kunsthal
Vier Kerken, één verhaal, Arnhem, Nijmegen, Zutphen & 
Roermond / o.a. Karel Kindermans (kijkkaart en leporello folder)
Beeldentuin Achter de Westduinen, Ouddorp / o.a. Nico Parlevliet 
Zomersneeuw, beelden op de Berg, Belmonte Arboretum, 
Wageningen / o.a. Nico Parlevliet (Soundhouse 2 /Nocturne)
Who loves the sun / Anna-Maria Bogner (AT), Bob Bonies (NL), Arjan 
Janssen (NL), Gabriele Herzog (CH), Franziska Reinbothe (DE), Struan 
Teague (UK), Piet Tuytel (NL), Bart Vandevijvere (B), Jan Willem van 
Welzenis (NL), John Zinsser (USA)
opening Who loves the sun
Open Monumenten Dagen
Beelden 2018, Anningahof, Zwolle / o.a. Nico Parlevliet 
IAAIA, solo expositie Ans Vianen, Galerie De Stoker, Amsterdam 
IN THE PICTURE / Marja de Raadt & Han Klinkhamer 
opening IN THE PICTURE
boekpresentatie Buddingh en Dicke / Wim Huijser
De Grote Portretten Galerij / 100 Dordtenaren geportretteerd door 
100 kunstenaars

t/m 08.07
07.07 t/m 12.08

  
12.08

14.07 t/m 19.09

t/m 24.08

t/m 25.08

01.09 t/m 30.09
02.09 t/m 07.10

t/m 02.09

t/m 02.09

t/m 16.09
t/m 23.09

18.08 t/m 23.09

18.08 /17 uur
08.09 t/m 09.09

t/m 28.10
15.09 t/m 17.10
29.09 t/m 04.11

29.09 /17 uur
30.09 /15 uur

18.11 t/m 16.12

37* bovenstaande tentoonstellingen vinden plaats in Pictura,  tenzij anders vermeld.



COLOFON/
PICTURA/BLAD is een uitgave van Teekengenootschap Pictura te Dordrecht.
Aan dit nummer werkten mee: Evertine van Alphen, Niels Broszat, Wim Huijser, Arjan Janssen, 
Han Klinkhamer, Huib Kooijker, Trudy Kunkeler, Alexx Meidam, Marleen Oud, Har van der Put, 
Marja de Raadt, Niek Schoenmakers, Geerten Ten Bosch & Jan Willem van Welzenis.

PICTURA/BLAD is gratis voor leden. Ook ontvangen? Wordt 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? Voor € 120,- verschijnt uw advertentie 3x per jaar in
het blad. 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

foto: Ton Kraayeveld 
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