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‘Slechts 13%van de tentoongestelde werken in Nederlandse musea zijn door vrouwen
gemaakt, blijkt uit onderzoek dat gedaan is op verzoek van Mama Cash. Ook in andere
disciplines stemt de positie van vrouwen in de Nederlandse kunst en cultuur niet optimistisch.’ Om deze reden hebben wij dit Picturabladnummer gewijd aan de vrouwelijke
kunstenaars. We staan voor gelijkheid en willen hierbij aangeven dat de maatschappij
niet zo gelijk is als we zouden willen.
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NIEUWE
PICTURIANEN
Erwin Keustermans

Ik begon ongeveer tien jaar geleden met
tekenen. In het begin gaf ik de tekeningen
titels die het werk beschreven. Geen leidraad voor de betekenis of de inhoud maar
een one liner van hoe het werk gemaakt is.
Tot twee jaar geleden lukte dat, daarna niet
meer. De titels werden te ingewikkeld, te
lang, te cryptisch. De verschillende wegen
vloeiden in elkaar over. Ik had ook te weinig
energie. Een sluimerend iets waarvan ik
pas te laat, wanneer ik me ook fysiek slecht
begon te voelen, besefte dat het er was.
Dus gedaan daarmee.
Nu zijn de titels citaten uit een aantal
Italiaanse romans. De werken zelf zijn ook
anders. Omdat ik niet langer uitleg wat er
aan de hand is in het werk, gebeuren er ook
meer dingen. Het begrijpen komt later in
plaats van eerst.
Precies omdat ik nu wat zweef - ik maak
ook veel minder werk dan voordien - is
wat ik maak ook precairder. Heeft het wel
zin wat ik doe? Want ik weet niet goed wat
ik doe. We zien wel. Ik blijf het voorlopig
verder doen, nu ook bij Pictura.

PiPe (vooraankondiging)
INHOUD
NIEUWE PICTURIANEN
Manuela Porceddu wil gelijkheid voor Kunstenaars/
Hanneke Kijlstra
ATELIER/Karin de Visser
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VRIJ WERK/Saskia Meesters
NACHT. Salon der Leden/Astrid de Pauw
Leden Onder Elkaar/Astrid Moors x Annemieke Alberts
DordtYart weg uit Dordrecht/Ina Boiten
4 PICTURIANEN100% FEMALE /Ans Vianen
AGENDA
COLOFON/mede mogelijk gemaakt door

voorpagina: Guerrilla Girls / part of Guerrilla Girls Talk Back / 1988 / 430 x 560 mm / screenprint on paper

ˆ Erwin Keustermans / werk en portret / 2019
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Jolanda Linssen

Paul van der Eerden

In 1995 ben ik afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Kunst in Maastricht
en in 1997 aan het Piet Zwart Instituut in
Rotterdam. In mijn atelier in Rotterdam
schilder en teken ik portretten en figuren.
In mijn schilderijen probeer ik mijn fascinatie voor de menselijke verschijningsvorm uit te drukken.
De huid - het uiterlijk- het masker.
Een gezichtuitdrukking of lichaamshouding kan verschillende emoties oproepen.
Iedereen zal met zijn eigen belevingswereld
invulling geven aan die emotie.
Door toevoegingen aan en op de gezichten
en figuren, zoals borduursels, pigmentvlekken, patronen, maar ook door de verfhuid
zelf, raakt de aandacht afgeleid van het
uiterlijk, als een verblinding, en wordt de
innerlijke belevingswereld aangesproken.
Die innerlijke wereld bevat een schoonheid
die verschillende gemoedstoestanden in
zich draagt zoals ontroering, verdriet,
verbazing, angst, verliefdheid, vertedering.

Het is niet eenvoudig om een tekening
aan te wijzen die als illustratie van mijn
werkwijze zou kunnen dienen. Veelzijdigheid is een belangrijk aspect voor mij, net
als de visuele spanning die opgeroepen
kan worden tussen figuratie en vorm en
tussen het getoonde en gesuggereerde.
Als er al thema’s in mijn werk opdoemen
dan zou dat gevat kunnen worden onder
de noemer ‘de tragiek van het menselijk
bestaan’, gevisualiseerd door in zichzelf
gekeerde personages die, niet in staat tot
het geringste contact, beheerst lijken door
seksuele driften en agressie tegenover hun
medemensen.
Naast solo’s in het Stedelijk Museum Amsterdam, Museum Boijmans van Beuningen
en Museum De Buitenplaats heb ik als
gastcurator tentoonstellingen gemaakt
met museale collecties: Sorti du Labyrinthe
(1996) CBK Rotterdam; Enclosures (2007)
Boijmans Van Beuningen; Hommage (2010)
Institut Neérlandais Paris; Tussenbeelden
(2014) Museum Schunck Heerlen.
Sinds 1998 word ik vertegenwoordigd door
Galerie Bernard Jordan in Parijs waar ik o.a.
opgenomen ben in de collectie van het
Centre Pompidou.

ˆ Jolanda Linssen / werk en portret (foto: Huib Kooyker)

ˆ Paul van der Eerden / werk en portret (foto: Lotte Stekelenburg)

7

PICTURA/
BL AD 02

MANUELA PORCEDDU WIL GELIJKHEID VOOR KUNSTENAARS

‘KUNSTENAARS
ZIJN HET SOCIALE
KAPITAAL VAN
DE SAMENLEVING’
Haar bruine amandelvormige ogen schieten vuur, als ze gepassioneerd
praat over het onrecht in de wereld. Als ze spreekt over ongelijkheid, over uitsluiting. ‘Waarom vragen mensen altijd wat mijn afkomst is? “Ben je Turks? Nee?
Marokkaans dan? Oh, Italiaans, oooh dan is het goed.” Ik snap dat niet, want als
ik wel Turks was, was ik dan ook oké? Dat is niet fijn. Wat maakt het nou uit waar
je vandaan komt, ik ben gewoon mezelf.’ Kunstenares Manuela Porceddu (1977)
is maatschappelijk zeer betrokken en niet bang om haar mening te verkondigen.
Terwijl het zonlicht genereus naar binnen dwarrelt door de hoge ramen van haar ruime
atelier aan de Singel 222 en ze aan tafel hete thee schenkt uit een mooi theepotje,
vertelt ze hoe ze opkomt voor de onderdrukten in de samenleving, voor gelijke behandeling van vrouwen, maar ook voor kunstenaars die vaak niet kunnen rondkomen van
hun werk. En vanuit die visie ontstond eigenlijk ook Dolly.
‘Dolly is een kunstplatform dat maatschappelijke thema’s omzet in projecten, tentoonstellingen en evenementen, events’, legt ze uit. ‘Het is ontstaan vanuit een persoonlijke
noodzaak. Want ik zou zó graag willen dat mensen kunst en kunstenaars als een logisch
onderdeel van de samenleving gaan zien. Of dat beleidsmakers en ondernemers kunstenaars, een filosoof of een schrijver in dienst nemen omdat die anders denken. Niet als
luxe, maar als extra, als toevoeging aan je leven. Dat lijkt me een ideale wereld’, zegt ze
druk gebarend.

< Manuela Porceddu / foto: Matthijs Reppel / 2019
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‘Ik denk ook dat we ons als kunstenaars meer moeten presenteren en beter moeten
organiseren, zoals in een vakbond. Daarom is Dolly ook een emancipatieplatform voor
kunstenaars, want we zijn het sociale kapitaal van de samenleving.’ Porceddu wil met
Dolly themabijeenkomsten organiseren, zoals over de vraag: hoe verdien ik geld? En
hoe vraag ik subsidie aan? ‘Want kunstenaars hebben vaak helemaal niks te verteren,
ze hebben meestal een volledige baan nodig, of een bijbaan, of ze geven les. Maar elke
kunstenaar wil alleen maar kunst maken.’
Voor Porceddu is de nood minder hoog. Zij is namelijk opgeleid als grafisch ontwerper,
en werkt sinds 2003 voor opdrachtgevers. ‘Zo kan ik de autonome kunst realiseren. Ik
wilde eigenlijk zeggen, veroorloven, maar het is toch raar dat veel mensen gewoon een
goedbetaalde baan hebben terwijl kunstenaars vaak op een houtje moeten bijten?’
Zelf werkt Porceddu regelmatig samen met stadskunstenaar Erik Sep, Pictura en Yvo
van der Vat. Laatstgenoemde bewondert ze om zijn vermogen om ogenschijnlijk
doodgewone plekken te transformeren in heel bijzondere, zoals in het verleden bij
KunstRand en nu bij Louterbloemen. ‘De plaatsen die hij maakt zijn uniek. En dat ze van
onderaf ontstaan vind ik heel goed.’

Zelf is Porceddu in haar werk veel bezig met maatschappelijke onderwerpen. ‘Ik ben
altijd bezorgd om diegenen die onderdrukt worden. Het oordelen over anderen vind ik
zo naar, liever kijk ik naar de overeenkomsten dan naar de verschillen. Het is goed dat
vrouwen nu weer in de picture staan. In Nederland is het best oké, maar als je zuidelijker gaat zijn de rollen alweer traditioneel. Dus ja, vrouwen’, zegt ze peinzend. ‘Het is niet
vanzelfsprekend dat we gelijk zijn. We zijn ook niet hetzelfde, maar gelijkwaardig. We
moeten elkaar zien als mens.’
In dat kader maakte ze eerder een portrettenreeks van dertig vrouwen, allemaal met
een analoge camera. ‘Wat is een goede foto? Als je als kijker iets krijgt van die blik.’
Manuela vertelt hoe de vrouwen bij haar in de studio kwamen, waarbij ze hen op de
bank neerzette. ‘En dan kwamen de verhalen. Soms werden ze ook heel emotioneel.
Daarna mochten ze voor de spiegel gaan zitten en mij vertellen hoe ze wilden dat de
anderen hen zagen. Ik wilde geen plaatje, maar het verhaal van de vrouw in kwestie.
En het bijzondere was, ik zag door die ander mezelf.’ Porceddu heeft de portretten wel
afgedrukt, maar ze zijn nog niet te zien geweest in een tentoonstelling. ‘Dat komt nog
wel.’

Maar wie is Dolly? En waarom Dolly? ‘Dordtenaren worden schapenkoppen genoemd
en Dolly was het eerste gekloonde zoogdier’, zegt Manuela. ‘Die was weer genoemd
naar de zangeres Dolly Parton, een icoon, heldin en feministische vrouw. Daarbij is ze
ook mooi, grappig en vrijgevochten. Kunstplatform Dolly is bedoeld om elkaar te
versterken, maar is ook grappig. Het komt voort uit The Attic, een platform van
kunstenaars om zich in elkaars werk te verdiepen.’ De afgelopen twee jaar organiseerde ze met The Attic ongeveer 10 events. ‘Maar ik miste nog wat en wilde ook
meer maatschappelijke relevantie. Want hoe verhoudt ons werk zich eigenlijk tot de
maatschappij?’

Verder is Manuela betrokken bij de tentoonstellingscommissie van Pictura, waarbij ze
zich richt op de projectweken. ‘Die zijn heel organisch’, legt ze uit. De projectweken zijn
voor experimenten, andersoortige dingen, bedenksels, mensen die in en uit lopen en
in groepjes iets maken. Iedereen kan zich opgeven om deel te nemen aan de projectweken, die twee weken duren. De volgende begint 25 oktober en daaraan kunnen een
stuk of 5, 6 kunstenaars meedoen. Die gaan dan iets creëren, een werkproces beginnen.
Het is heel spannend, je weet van tevoren niet wat het wordt, het hangt ervan af waar je
bent en met wie je bent.’ Net als met Dolly.

‘Het is niet vanzelfsprekend dat we gelijk zijn.
We zijn ook niet hetzelfde, maar gelijkwaardig.
We moeten elkaar zien als mens.’
Bij de kick-off van Dolly op vrijdag 12 juli j.l. praatten kunstenaars Ralf Kokke en Hester
Scheurwater daarover onder leiding van stadskunstenaar Erik Sep, met als thema
“Inclusief, hype of hoop?” Daarna gingen zes kunstenaars samen twee weken met dat
thema aan de slag. Porceddu legde daarbij als zevende kunstenaar hun werkproces vast
met interviews en foto’s die te zien zijn op de website www.platformdolly.nl.
10

‘Het lijkt me fantastisch als Dolly een nomadisch kunstproject wordt, dus dat het zich
na Dordrecht uitbreidt naar andere steden. Zoals bij Noordkaap, dat een waardevolle
toevoeging was aan het kunstklimaat in Dordrecht.
In Dordrecht hebben we al heel veel traditionele kunst, maar met Dolly zou ik veel meer
de hedendaagse kunst voor het voetlicht willen brengen. Het is nog in ontwikkeling en
het kan nog alle kanten uit. Ik ga ermee door zo lang ik het leuk vind. En ik word er nog
steeds super blij van’, besluit ze met een glimlach.’ Nu stralen haar ogen weer.
		

Hanneke Kijlstra
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ATELIER/
KARIN DE VISSER

Wat is je favoriete voorwerp in je atelier en wat mag nooit weg?

Geen favoriet en alles mag weg
Heb je een bepaald ritueel in je atelier?

Nee.			
Wat staat er op je boekenplank?

Mijn boekenkast staat vol met boeken over actuele kunst, maar die staat thuis.
In mijn atelier is echter altijd een speciaal boek over Joseph Beuys aanwezig.
Als ik het soms even niet meer weet, dan duik ik in dit boek om mezelf te laten
zien dat er niet één juiste weg bestaat en dat er heel veel te leren valt van wat je
meemaakt in je dagelijks leven en hoe je die ervaringen kunt integreren in je
werk.
Hoe begin je aan een nieuw werk?		

Ieder begin van nieuw werk ontstaat bij het tegenkomen van materiaal waar ik
een band mee heb/krijg – overigens bedoel ik met materiaal niet alleen letterlijk
materiaal, maar ook en vooral ervaringen.

12

Ik neem het mee, berg het op (niet alleen in mijn atelier, maar ook ergens in een
archief dat zetelt in mijn hoofd) en plotseling op een dag vormt zich dan een
beeld. Met dat beeld ga ik dan aan de slag. Tijdens het werken ligt nog niets vast
en laat ik het toe dat er dingen gebeuren waar ik absoluut geen rekening mee
had gehouden, maar die zo verrassend zijn dat ik het gevoel krijg iets ontdekt
te hebben. Dat is de spanning die mij steeds weer uitdaagt om te blijven werken.
Als ik niet aan zo’n project werk dan vlucht ik weg naar mijn tekentafel en ben ik
voortdurend aan het tekenen.
Met wie zou je in de toekomst samen willen werken?

Erik Sep. Hij bouwt ruimtes waarin ik mij thuis voel, waar mijn werk zou kunnen
hangen als het niet zo groot was.
Binkhorstlaan 36 (MK13) Den Haag
www.karindevisser.com

ˆ atelierfoto’s: Karin de Visser / portretfoto: Huib Kooyker
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‘JE KUNT IN
HET SYSTEEM
WAARIN JE
JE BEVINDT,
ZORGEN
VOOR
EFFECT.’
quote van Angela Bulloch uit Vrouw| en kunst, TASCHEN / LIbero, 2001

WEG MET DE
KUNSTENARES!
Kiezen voor een radicale koersverandering
of opteren voor een minder rebelse aanpak?
In 2018 onderzocht Pauline Salet in opdracht van Mama Cash1 bij acht moderne
Nederlandse kunstmusea hoeveel kunst van vrouwelijke makers te zien was in de vaste
collectie. De uitkomst was bedroevend. Ze kwam uit op slechts 13%. Dat is niet zo verwonderlijk. Vooral de oudere generaties vrouwen zijn zwaar ondervertegenwoordigd in
museumcollecties. Een van de redenen kan zijn dat het voor vrouwen tot 1870 verboden
was te studeren aan de kunstacademies. Toen die barrière werd opgeheven, kregen ze
aanvankelijk les in speciale vrouwenklassen. Een vak als naaktschilderen, een klassiek
thema in de schilderkunst, mochten ze niet eens volgen!2
Het lijkt erop dat musea zich bewust zijn van de ondervertegenwoordiging en nu druk
bezig zijn met een inhaalslag, gezien het aantal exposities waarin vrouwelijke kunstenaars de hoofdrol spelen. Denk maar aan ‘Pinball Wizard’ van Jacqueline Jong en ‘Ways
of Being’ van Maria Lassnig in het Stedelijk Museum in Amsterdam, ‘Femmes Fatales,
Sterke vrouwen in de mode’ in het Gemeentemuseum Den Haag, ‘STRIJD! 100 jaar
vrouwenkiesrecht’ in het Groninger museum, ‘Vrouwen van Museum Gouda’ in Gouda,
‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’ in het Amsterdams Museum, ‘Charley Toorop, één van
de Meesterlijke vrouwen’ in Stedelijk Museum Schiedam. Ook Pictura doet hieraan mee
met de experimentele projectweken van Platform Dolly met als vertrekpunt het event
‘Inclusie, hype of hope’.
Wat is er allemaal gebeurd sinds de eerste en tweede feministische golf en is er daarna
wel zoveel veranderd als het lijkt? Ruim twintig jaar geleden bevestigt Dirk Pültau in De
Witte Raaf dat het onmiskenbaar is dat de vrouw al eeuwenlang wordt gediscrimineerd.
‘De hedendaagse vrouwelijke kunstenaar wordt verondersteld te opereren volgens de
normale maatschappelijke patronen.’3 Normale maatschappelijke patronen...
Waar hebben we het dan over?
15
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De stelling van Pültau is te onderbouwen met de wetenschappelijke verhandeling over
de vrouw uit 1951 van de Groningse hoogleraar Fysiologie en Psychologie F.J.J. Buytendijk. ‘Het uitgangspunt van deze studie is geweest, dat de vrouw een mens is.’, zo luidt
de eerste zin van zijn boek. ‘Aan die zin lees je af dat het wezenlijke verschil tussen
mannen en vrouwen diep verankerd is in onze cultuur’, aldus prof.dr.ir. Mieke Boon,
hoogleraar Filosofie in een artikel in dagblad Trouw.4
Buytendijk schrijft dat identiek gedrag van mannen en vrouwen al op jonge leeftijd
totaal verschillend beoordeeld werd door de maatschappij. Hierdoor ontstond er een
hardnekkige sociale scheidslijn die tot op de dag van vandaag moeilijk is te doorbreken.
Het was stoer als jongens zich agressief en overheersend gedroegen, maar bij meisjes
werd dat als onfatsoenlijk ervaren. Die gedragscode zou verklaren waarom vrouwelijke
schilders minder beroemd werden dan hun mannelijke tijdgenoten terwijl ze hetzelfde
talent hadden.

‘Als vrouwen hun man en kinderen verlaten en als de
maatschappij deze daad zowel wettelijk als sociaal
accepteert, zoals ze dat ook van mannen accepteert;
als vrouwen dit bereiken – dan kunnen ze eenzelfde
vruchtbare creativiteit ontwikkelen.’
quote van Valie Export uit Vrouw|en kunst, TASCHEN / Libero, 2001

Mieke Boon legt dat uit aan de hand van de vrouwelijke impressionistische schilder
Berthe Morisot die goed bevriend was met Manet. Kunstcriticus Gustave Geffroy
schrijft in 1881 dat ‘niemand het impressionisme met meer talent en meer autoriteit
vertegenwoordigt dan Berthe Morisot’.5 Hoe komt het dan toch dat Manet veel
bekender is geworden? De reden moet gezocht worden in de controversiële onderwerpen die hij koos voor zijn schilderijen. Denk aan de meesterwerken ‘Le déjeuner sur
l’herbe’ en ‘Olympia’. Het publiek had tot die tijd nooit problemen met het naakt in de
schilderkunst, zolang het maar afbeeldingen waren van Bijbelse of mythische figuren.
Manet bracht daarin echter verandering. Hij schilderde geen godinnen maar onzedige
vrouwen, prostituees. Schandalig!
Als je het onderzoek van Buytendijk hierop toepast, werd het gedrag van Manet stiekem
toch getolereerd en droegen de schandalen bij aan het vergroten van zijn roem. Dat was
met de lieflijke, alledaagse tafereeltjes van Morisot niet het geval.
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In een artikel over de positie van vrouwelijke kunstenaars kunnen we niet heen om de
Guerrilla Girls.6 In 1984 vond in het Museum Of Modern Art in New York de tentoonstelling ‘An International Survey of Recent Painting and Sculpture’ plaats. Deze werd
gehouden ter ere van de opening van het gerenoveerde en vergrote museum en was
gepland als een weergave van de meest belangrijke eigentijdse kunstenaars.
De expositie bevatte werk van 169 blanke mannen, 13 blanke vrouwen en geen enkel
werk van een kunstenaar met een andere huidskleur.7 Het was in een tijd dat curatoren
publiekelijk durfden te zeggen dat het werk van vrouwelijke en zwarte kunstenaars niet
goed genoeg was. Als reactie hierop besloot een aantal vrouwen in 1985 een activistische groep op te richten om seksisme en racisme binnen de kunstwereld te bestrijden. De Guerrilla Girls, als aap verklede en gemaskerde vrouwen, werden geboren.
De identiteit van de leden is tot op de dag van vandaag onbekend. Zij gebruiken namen van overleden vrouwelijke kunstenaars als Frida Kahlo, Käthe Kollwitz en Georgia
O’Keeffe om anoniem te blijven. Hun activistische kunst uit zich in postercampagnes,
video’s, stickers, boeken, lezingen en interventies tijdens tentoonstellingen in musea.
Als ware guerrillastrijders vechten zij voor rechtvaardigheid, net zo lang tot alle misstanden binnen de kunstsector zijn aangepakt. ‘Alle stemmen moeten immers gehoord
zijn om geschiedenis te kunnen schrijven.’8
Al eerder haalde ik het feminisme aan. De eerste feministische golf vond plaats aan
het einde van de negentiende eeuw en heeft grote invloed gehad op de positie van de
hedendaagse vrouw. Virginia Woolf schrijft in 1928 in haar essay ‘A Room of One’s Own’
dat ze verwacht dat ‘over honderd jaar vrouwen zullen deelnemen aan alle activiteiten
en inspanningen die hen eerder werden ontzegd’.9

ˆ Guerrilla Girls / Do women have to be naked to get into the Met. Museum? / 1989
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Iedereen doet zijn best, maar er moet nog veel gebeuren om de ongelijkheid weg
te werken in deze overheersende mannenmaatschappij. Verandering komt tot stand
zodra sociale structuren worden aangepast. Als we nu eens beginnen met het woord
‘kunstenares’ uit onze vocabulaire te schrappen. Het is een bescheiden begin...
De tweede feministische golf bracht een nieuw soort kunst met zich mee. Kunst die
sociale en politieke normen in de samenleving bevraagt, ten einde seksisme en onderdrukking te stoppen. Zonder af te doen aan de krachtige beeldtaal valt het mij op dat
er veel vrouwelijke kunstenaars zijn die seksualiteit tot hun thema hebben verkozen en
daarbij hun eigen lichaam gebruiken. Ik denk aan Cindy Sherman, Tracey Emin, Marina
Abramovic, L.A. Raeven, Hester Scheurwater, Natacha Merritt, Orlan, Deborah De Robertis. Het roept vragen bij mij op. Is dit een typisch vrouwelijk fenomeen?
Gaan vrouwen op deze manier nu zelf bewust onderscheid maken tussen mannen- en
vrouwenkunst? Zijn we dan niet weer terug bij af? Hoe staat dit in verhouding tot de
MeToo-discussie? Ik heb nog veel onbeantwoorde vragen. Gelukkig biedt Isa Genzken
enige uitkomst: 10

‘Als ik naar een museum ga en er een ruimte
betreed met allemaal slechte schilderijen en er
plotseling één ontdek waarvoor ik stil blijf staan,
dan vergeet ik de rest.’
Het maakt voor een goed kunstwerk natuurlijk helemaal niet uit of het door een
vrouwelijk, mannelijk, lhbt of afro11 persoon is gemaakt. Het is interessanter te kijken
naar de mondiale ontwikkelingen op artistiek gebied, naar de actie <-> reactie in relatie
tot het verleden en met het oog op de toekomst. Onze maatschappij waarin iedereen
gelijke rechten heeft en gelijke kansen zou moeten hebben, levert geen betere kunst
als we alleen rekening zouden houden met de geaardheid van de maker. Het is wel
democratischer als minderheidsgroeperingen extra worden geholpen totdat er een
evenwichtige verdeling is en iedereen dezelfde kansen heeft om zich te ontplooien met
een gelijk perspectief op zichtbaarheid in de kunstwereld.
De kern waar het werkelijk om gaat in de kunst, mag daarbij niet uit het oog worden
verloren: de artistieke waarde in een kunsthistorische context die een bijdrage levert
aan het goede, het ware en het schone. Precies datgene dus waar Isa Genzken op doelt.
Ans Vianen
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1 volkskrant.nl/cultuur-media/getallen-doen-ertoe-vrouwen-in-de-kunsten-zijn-nog-steeds-in-de-		
minderheid~bf38bb29/
Mama Cash is een internationaal fonds dat feministisch activisme financiert en werkt wereldwijd samen
met groepen vrouwen, meiden en transgenders die opkomen tegen discriminatie en onderdrukking en
bouwen aan een rechtvaardiger wereld.
2 trouw.nl/nieuws/inschikken-is-er-niet-meer-bij~b43956ad/
3 dewitteraaf.be/artikel/detail/nl/1186
4 trouw.nl/nieuws/de-kunstenaar-kon-geen-vrouw-zijn~b709c860/
5 nrc.nl/nieuws/2018/03/06/vergeten-impressionist-en-vrouw-a1594595
6 guerrillagirls.com
7 getty.edu/research/special_collections/notable/guerrilla_girls.html https://www.columbiaspectator.		
com/2010/09/22/guerrilla-girls-speak-social-injustice-radical-art/
8 nrc.nl/nieuws/2018/03/14/een-vrouw-en-een-zwarte-erbij-is-niet-de-oplossing-a1595664
9 atria.nl/nieuws-publicaties/geweld/geweld-tegen-vrouwen/virginia-woolf-salma-hayek-en-de-vrouw-alskunstenaar/
10 quote van Isa Genzken in Vrouw| en kunst, TASCHEN/Librero, 2001
11 nemokennislink.nl/publicaties/de-verspreiding-van-de-mens-over-de-aarde/

ˆ Guerrilla Girls / Dearest Art Collector / 1986
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NACHT.
SALON DER LEDEN
Vrijdag de 13e (september) is de opening
gevierd van de Salon der Leden. Het is
nacht in Pictura. Er iets in de nacht is waardoor je ontvankelijker wordt voor kleine
verschuivingen in de omgeving. Het brein
staat gevoelig afgesteld en neemt elke subtiele verandering als uitvergroot waar.
De salongroep, bestaande uit Mia van der
Burg, Jelle Korevaar, Astrid Moors en Astrid
de Pauw, vroeg de leden van Pictura met
deze mentale opmerkzaamheid werk te
maken of uit te kiezen voor de tweejaarlijkse salon. Het resultaat is een expositie
met beelden uit de nacht in al haar verscheidenheid. De nacht voor geliefden, de
nacht voor lust, voor angst, voor dromen,
voor ontwaken en voor muziek.
De expositie werd geopende met een
prachtig optreden van Pia Vapeur met
liederen uit de nacht. Roeloff verzorgde de
expositie van rustige beats en subtiele geluiden die zich als een muzikaal landschap
over de expositie uitspreidde.
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ˆ tijdens het inrichten van de salon / foto: Astrid de Pauw
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De 68 kunstwerken van evenzoveel leden
zijn gepresenteerd als een horizon met
onder- en opgaande zon, door de werken
van groot naar klein en op kleur te groeperen. Resultaat is een rustig beeld waar elk
werk goed tot zijn recht komt.
De stilte van de nacht
De werken zijn ook echt in de nacht te
bezoeken. Elke zondag om middernacht,
00:00 uur precies, wordt de voordeur
geopend. Wie dan buiten staat wordt
binnen gelaten, waarna de deur weer
wordt gesloten.
Deze performance van Frans van Lent
maakt het mogelijk dat de verhalen achter
de vele kunstwerken ondergeschikt raken
en in een geheel van duisternis worden
opgenomen als stille en donkere objecten.
In Pictura klinkt dan de stilte van de nacht.
Picturaprijs
Ter stimulering van kunst en kunstenaar is
aan deze salon de Picturaprijs verbonden.
Een onafhankelijke jury kiest de winnaar
van de prijs die een bedrag van € 1500,tot zijn/haar beschikking krijgt voor een
expositie in Pictura.
De bekendmaking en uitreiking van de
prijs vindt plaats op de laatste dag van de
expositie, zondag 20 oktober om 15:00 uur.
De jury bestaat dit jaar uit Jesse van Oosten,
Joyce Dunki Jacobs en Jannie Hommes.
* noot van de redactie: in deze salon is de
man-vrouw verhouding 1:1.
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ˆ Pia Vapeur / foto: Huib Kooyker / www.jeroenfransen.com/pia-vapeur.html

ˆ Roeloff / foto’s: Huib Kooyker / www.roeloff.com
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Astrid Moors:
In jouw werk zie ik vlakken en lijnen, architectonische diepten. Ik ben benieuwd hoe jij
je werk opbouwt. Hoe komt het tot stand? Heb je een grof idee in je hoofd, begin je
dan met schilderen en laat je het proces zijn gang gaan? Of is het van te voren bedacht,
geschetst en nog een keer geschetst... in het klein, in het groot...? Wat laat je over aan
het toeval en hoe ben je regisseur?
Annemieke Alberts:
Mijn inspiratie komt
voort uit persoonlijke
ervaringen, vaak onderweg opgedaan.
Om me heen zie ik allerlei situaties waar ik
(soms) de absurditeit
van inzie, de structuren
uithaal en kleuren van
wil gebruiken. Daarbij
is wat ik in die periode
lees of waar ik qua
muziek naar luister ook
van invloed. In al die
ervaringen zie ik na een
tijdje een rode draad
waardoor zich een onderwerp aandient.
Dit kan na het schilderen wel weer veranderen overigens. Ik maak wel foto’s en heb een flink beeldarchief,
vooral om de herinnering vast te houden. De foto’s moeten vooral niet te mooi of te
goed zijn, dan kan ik er niets meer mee.
In mijn atelier begint alles opnieuw. Op het doek breng ik een heel dunne (verf) grondlaag aan waaronder het doek zichtbaar moet blijven. Een globale schets in verf komt
daaroverheen. Daarna bekijk ik elke dag opnieuw wat er gedaan moet worden op basis
van wat ik op het doek zie. Heel langzaam groeit het beeld, in dunne lagen. Ik haal ook
veel weer weg en laat er sporen van staan. Halverwege maak ik vaak een schets of collage om het overzicht te krijgen. Vooral om te kijken of de compositie goed is.
Het schilderij is wat mij betreft goed als het me blijft verbazen. Het moet gelaagd zijn
zowel wat verf als wat inhoud betreft.
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ˆ Annemieke Alberts / Liquid / 2019 / 100 x 120cm

Annemieke Alberts:
Welke rol speelt verf als materie voor jou in je werk?
En wanneer kies je voor het daadwerkelijk afbeelden van mensfiguren, en als je dat niet
doet, gaat het dan toch om de mens (zijn/haar afwezigheid) en komt je inspiratie daar
ook vandaan?
Astrid Moors:
Verf als materie speelt een rol
in de manier van schilderen, 		
de gelaagdheid. Bijvoorbeeld
roze als ondergrond met 		
transparant geel daaroverheen
maakt een spannender oranje.
Maar ook door metallic-, neonen parelmoerverf te gebruiken
speelt het materiële van de verf
een grote rol. Deze rol is alleen
zichtbaar bij de waarneming van
het échte werk, bij een reproductie via een foto of op een
website zie je die materie niet
heel goed. Vandaar dat ik mijn
werk altijd documenteer vanuit
verschillende kanten, bijvoor beeld van de zijkant. De lichtreflectie laat zien welke verf is
gebruikt. Ik kies soms bij voorbaat mensfiguren om het verhaal te vertellen. De serie ‘looking for shallow water to
drown’ is gebaseerd op een voorover bukkend mannetje. Wat dan op een gegeven moment gewoon een vorm wordt. Het laatste werk uit die serie heet ‘antidote’ waar weer
helemaal geen mensfiguur in voorkomt, maar wel het tegengif is voor de verdrinkende
man. Andere keren start ik vanuit een patroon of een natuurlijk gegeven. Waar de mens
dan bewust is weggelaten maar wel nog aanwezig is door een attribuut (een bankje) of,
zoals in het schilderij ‘that’s me in the corner’, als een schaduw. De bomen waren er al,
maar het had nog wat nodig dat de aanwezigheid van iemand aanduidde.
Ja, in mijn werk ben ik vaak geprikkeld door de relatie tussen mens en natuur. En ik merk
in mijn latere schilderijen dat het niet altijd nodig is daarvoor een mensfiguur in te
zetten. Juist niet.
ˆ Astrid Moors / that’s me in the corner / 2019 / 100 x 100cm
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DORDTYART WEG UIT
DORDRECHT
		 De rondleiding voor de Vrienden van het Dordrechts Museum was nog
niet helemaal afgelopen toen ik half juli DordtYart binnenliep om met Lyda
Vollebregt en Arie Jaap Warnaar te spreken. Zij hebben als resp. artistiek en
zakelijk leider gedurende 8 jaar in de oude Biesboschhal een nieuwe manier om
kunst te exposeren gerealiseerd. En nu vertrekken ze uit Dordrecht. Ik was met
name benieuwd naar hun persoonlijke ervaringen met en in DordtYart.1 Nadat ze
afscheid genomen hadden van hun laatste Dordtse gasten namen ze uitgebreid
de tijd om daarover te vertellen.
DordtYart heeft van 2012-2019 een hele ontwikkeling doorgemaakt. ‘Ze wisten eigenlijk
niet waar ze aan begonnen’, volgens Edwin van der Heide die als geluidskunstenaar
vanaf het begin betrokken was bij DordtYart. En al werkende is dat geëvolueerd, zoals
Vollebregt en Warnaar achteraf constateren: ‘Wat betreft de indeling van de tentoonstellingsruimte zijn we begonnen een soort white cubes te maken met wanden van
de Kunsthal met ieder zijn eigen ruimte en vervolgens is dat steeds opener geworden.
En nu hebben we helemaal geen wanden meer.’
Ook de houding tegenover de kunstenaars is veranderd. ‘Eerst was het zo dat we
vooraf gesprekken hadden over het idee en de uitvoering; dat wij eigenlijk mede met
de kunstenaars bepaalden wat er ging komen. Daar hebben we ons steeds meer uit
teruggetrokken. En wat je nu ziet: er wordt een bestaande installatie geplaatst en de
kunstenaar mag nu, gestimuleerd door ons, daarnaast experimenteren met nieuw werk.
En het is niet meer zo zeer: er moet een af werk komen. Daarmee ervaren we de vrijheid
die een kunstenaar dan heeft en dat experimenteren gaf onszelf dus ook veel meer
energie.’
DordtYart en Dordrecht
DordtYart en de Dordtse kunstwereld hebben vreemd genoeg weinig contact met
elkaar gehad. Lyda Vollebregt zegt hierover: ‘Het CBK bestond nog toen wij de beginplannen maakten in 2010 en de opzet was dat grotere werken hier zouden worden gemaakt en van dezelfde kunstenaars een kleine tentoonstelling gemaakt zou worden bij
het CBK.’ Helaas is het CBK in juli 2011 opgeheven. Gerrit Willems (destijds directeur CBK)
1 Zie voor een mooie beschouwing over 8 jaar DordtYart het artikel van Arie van der Krogt in de bescheiden
afscheidspublicatie De Y van DORDTYART.
‹ Giny Vos / Sjamaan / 2016 / DordtYart
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betreurt het dat DordtYart en de Dordtse kunstenaars elkaar niet hebben gevonden in
een alliantie, wat oorspronkelijk wel het idee was van het CBK. Inderdaad is het aantal
Dordtse kunstenaars dat in die 8 jaar in DordtYart heeft gewerkt, letterlijk op de vingers
van één hand te tellen.
Gerrit Willems is als curator (naast Lyda V.) 5 jaar lang nauw betrokken geweest bij de
programmering in DordtYart en heeft met zijn kennis en ervaring veel bijgedragen aan
het opbouwen van een goede reputatie. Ook nam hij het initiatief voor de grote glastentoonstelling in 2016, Glass Fever, waarvoor een viertal kunstenaars op Murano in de
glaswerkplaats van Berengo kon leren werken met glas. Daar ook heeft lichtkunstenaar
Giny Vos het daglicht gevangen in haar grote werk Sjamaan, dat op de tentoonstelling
als een kleurrijke zon straalde achterin de hal. Dankzij Willems waren glaskunstwerken
ook te zien in het Dordrechts Museum, Museum van Gijn en het Patriciërshuis.
Naast kleinere evenementen, zoals presentaties van in DordtYart werkende kunstenaars
in Singel 222 en in het Dordrechts Museum, was het verder vooral de muziek die
Dordrecht met DordtYart verbond: zowel tijdens het Bachfestival als het Cellofestival
waren er concerten in DordtYart.
In de aanloopfase zijn twee relaties met Pictura van belang geweest voor DordtYart.
In mei 2010 waren Vollebregt en Warnaar opdrachtgevers van een project van Aeneas
Wilder in Pictura. Hij stapelde losse houten plankjes op elkaar tot een plafondhoog
hekwerk. En op 21 mei van dat jaar was er de apotheose: met een gerichte schop deed
Wilder zijn werk als een kaartenhuis ineenstorten. Een voorbode van het Leitmotiv
van acht jaar DordtYart: in situ opbouwen en weer afbreken oftewel verschijnen en
verdwijnen, zoals de titel van de laatste tentoonstelling luidde.
Een tweede link met Pictura betrof geluidskunst. Begin 2010 was er in Pictura een
overzichtstentoonstelling van de nestor van de geluidskunst in Nederland, Paul Panhuysen, samen met Picturiaan Nico Parlevliet. In het kader daarvan werd er met en in
het CBK een drukbezocht symposium georganiseerd met als thema ‘Geluidskunst in de
stad’. Lyda Vollebregt was erbij: ‘Daar heb ik heel veel van opgestoken. Naar aanleiding
daarvan heb ik Paul Devens uitgenodigd en Nico Parlevliet ook.’ En niet alleen deze
twee: bijna alle geluidskunstenaars die spraken op het symposium hebben met hun
werk in DordtYart gestaan. Geluidskunst is in die 8 jaar prominent vertegenwoordigd
geweest in DordtYart met als hoogtepunt de twee tentoonstellingen Sense of Sound
in 2017 en Science of Sound in 2018. MetropolisM schreef daarover dat ‘DordtYart de
ideale plaats voor geluidskunst gevonden heeft.’2 In het eerste jaar al waren er - naast de
enorme groene Klankkaatser van Hans van Koolwijk - Parlevliets strijkstokken (‘Tuning’)
te zien en zijn ter plekke gemaakte nieuwe werk ‘Etude de la chute’. Vallende metalen
buizen op de stenen vloer waarvan het geluid de hal vulde met de sfeer van weleer.
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2 Domeniek Ruyters, Sense of Sound, MetropolisM, no 5, oktober 2017

Geluidskunst in zijn meest pure vorm.
Als kunstenaar was Parlevliet blij met de
mogelijkheid die hij kreeg om in DordtYart
nieuw werk te ontwikkelen met een vast
contract vooraf. Wel moest hij van tevoren
een schetsontwerp indienen. En ook was
er in de beginjaren soms weinig begrip voor
de vrijheid die kunstenaars nodig hebben
om te werken; bijvoorbeeld ging prompt
om 17 uur de hal op slot, ook voor de residents. Maar dank zij DordtYart werd Parleviets
naam landelijk (nog) meer bekend, ook door de presentatie van zijn ‘buizen’werk in de
stand van DordtYart op Art Rotterdam 2013.
Werkende kunst
In DordtYart waren vooral grote installaties te zien, die bewogen en/of geluid maakten.
Werkende kunst, zoals Gerrit Willems het noemt, en dat in meerdere opzichten.
Uniek was dat in de hal gewerkt werd aan nieuwe kunstwerken en het publiek met
hun seizoenkaart de totstandkoming ervan kon volgen. Zo was het werk van tientallen
		
kunstenaars van nabij te beleven:
		
in diverse disciplines, materialen,
		
media. En al is er een einde geko		
men aan DordtYart in Dordrecht:
		
veel werken zullen op het netvlies
		
én in het gehoor van de talrijke
		
bezoekers gegrift blijven.
		
Voor Vollebregt en Warnaar is de
		
cirkel rond. Zij kijken tevreden op
		
deze periode in Dordrecht terug
		
en zijn dankbaar dat ze de creati		
viteit van kunstenaars hebben
mogen meebeleven op zo’n bijzondere locatie met behalve de hal ook de haven en de
landtong. Op kleinere schaal zullen ze doorgaan in Rotterdam met wat hen het meest
na aan het hart ligt: het faciliteren van zes artists in residence voor steeds een werkperiode van 3 maanden.
DordtYart verlaat Dordrecht. Nog een jaar lang kraakwacht en dan staat de Biesboschhal
leeg. Hoe mooi zou het zijn als het Dordrechts Museum daar dan een dependance zou
openen voor grote installaties …
Ina Boiten
ˆ Lyda Vollebregt en Arie Jaap Warnaar in de hal van DordtYart / 2015
ˆ Nico Parlevliet / Etude de la chute / 2012 / DordtYart
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VIER PICTURIANEN

100% FEMALE

Via een Open Call op Facebook riep Stichting White Cube ter ere van haar
10-jarig bestaan kunstenaars op om mee te doen aan de internationale expositie ‘100% Female’. ‘We want to reflect on a more realistic representation of the
role women play in our societies. Not an activist-kind of exhibition, but a gentle
action to give a face to the diversity of women in our societies. Not by banning
artworks to the basement of our culture, but to add and complete.’ Met daaronder de toevoeging: ‘We are not doctors, so in practice everybody who feels
100% FEMALE can apply.’
Kitty van der Veer, Astrid Moors, Evelien de Jong en Ans Vianen doen samen met 96
andere kunstenaars mee aan deze internationale expositie, we vragen hen naar hun
motivatie. Daarnaast een interview met curator Jeroen van Paassen.
Wat is voor jou de reden om mee te doen aan de expositie ‘100% FEMALE’?
Kitty: Vanwege de poëzie in de oproep. Prachtig toch om daar deel van uit te
maken? Ik zou graag activistisch willen zijn, maar dat ben ik nu eenmaal niet. Ik heb
groot respect voor vrouwelijke voorvechters, schrijnend maar broodnodig. Wie weet in
een volgend leven... Mijn werk is verstild en privé, langzaam. En vrouwelijk.
Ik zag eens in een VPRO-uitzending ‘Boeken op zondagochtend’ een schrijver die vertelde: ‘Ik zou graag epische romans schrijven. Maar dat ben ik niet. Ik moet het hebben
van mijn korte verhalen.’ Wat eruit komt, komt eruit, dat kun je niet dwingen. Daarom
pas ik in deze tentoonstelling.
Evelien: Ik vind ‘100%Female’ een super goed initiatief. Deze expositie laat zien
dat er veel professionele vrouwelijke kunstenaars zijn. De kunstwereld wordt gedomineerd door mannelijke kunstenaars. Zij worden zichtbaarder geëxposeerd op de professionele podia. Dat wordt alom geaccepteerd. Niemand kijkt daar van op.
Astrid: Ik kan de oproep ‘a gentle action to give a face to the diversity of women
in our societies’ alleen maar onderschrijven. Ik heb een tijdje geleden veel schilderijen
gemaakt met mijn eigen gezicht als aanleiding, niet als zelfportret, maar om gemoedstoestanden over te brengen. ‘Toxic’ is daar een voorbeeld van.
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Ans: Een collega vond dat mijn ‘Horn of plenty’ hèt ultieme kunstwerk was voor
deze tentoonstelling. Daarnaast is ook ‘Little Snow White’ uit 2014 te zien. Een glazen
doosje met schaamhaar van een 50-jarige vrouw als poëtische reactie op ‘the artist’s
shit’ van Piero Manzoni.
Merk jij dat vrouwen of andere groeperingen worden achtergesteld in de
kunst? En wat vind je überhaupt van de discussie over vrouwen in de kunst?
Kitty: Een voorbeeld: ik las op een populair platform in een besloten kunstgroep een uitspraak van een man die verkondigde dat ‘vrouwen nu eenmaal niet het
talent hebben van een man, kijk maar naar de kunstgeschiedenis. Misschien over 100
jaar’, claimde hij, ‘is de vrouw qua kunst op het niveau van de man.’ Ik moest lachen, tot
ik me realiseerde dat dit niet een idee is van zomaar een sukkel, maar misschien wel de
huidige heersende opinie. Het klinkt cliché, maar het onderwerp vraagt juist nu weer
aandacht. We kennen de statistieken, welke groepering het sterkst vertegenwoordigd
wordt en hoeveel deze verdient. Ik was me daarvan bewust maar schrok toch.
De uitspraak over de geschiedenis van de kunst van deze facebookman klopt overigens
- zij het wat gechargeerd -, maar bedenk dat de kunstgeschiedenis zoals wij deze
onderwijzen pas na 1800 gestalte kreeg. Een tijd waarin vrouwen goed waren om te
baren en te zorgen; niet om te schrijven, te schilderen, wetenschap te bedrijven, in het
publieke domein te verkeren. Ik sta er versteld van hoeveel vrouwen er zijn weggeschreven uit de reguliere geschiedenis. Veel vrouwen werkten in de schaduw van de man,
of hebben zich een mannelijk pseudoniem aangemeten om hun werk de wereld in te
brengen. Michelangelo over Sofonisba Anguissola: ‘Ze heeft het talent van een man.’
Daartegenover de uitspraak van psycholoog Carl Gustav Jung: ‘Vrouwen zijn van nature
meer ontvankelijk om creatief te zijn. Mannen zoeken inspiratie vaak buiten zichzelf,
daarom hebben ze een muze nodig. Tenzij een man in zijn vrouwelijke kracht staat.’
[drs Karin Haanappel in een lezing bij galerie Pouloeuff]
^ Astrid Moors / Toxic / 2001

ˆ Ans Vianen / Horn of plenty / 2017
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Overigens heb ik veel mannelijke collega’s die ik bewonder, waar ik graag mee samenwerk en die respectvol met hun vrouwelijke collegae omgaan. Op individueel niveau
zie ik niet zoveel mis gaan. Het loopt spaak op maatschappelijke schaal.
Evelien: Ik merk dat vrouwen en andere groeperingen minder zichtbaar zijn.
Minder goed en belangrijk worden gevonden dus ook. Laatst nog tijdens een expositie
in Namur, België. Grote namen deden mee. Ik stond als enige vrouw op de deelnemerslijst. Nadat ik dat bij de organisator kenbaar had gemaakt, is er nog één bijgekomen.
Van de zestien kunstenaars waren er dus twee vrouwen! Ik vond het frappant dat dat
anderen niet was opgevallen. Er wordt weinig discussie gevoerd door vrouwen over
vrouwen in de kunst. Ik ben zelf ook liever alleen bezig met kunst maken. Maar het zou
fijn zijn om een vuist te maken met elkaar, niet over ons heen te laten lopen en de situatie voor lief te nemen zoals ze is. Kunst gaat om de kunst. Hoe meer kunstenaars er
zijn, hoe meer ‘kleur’ er is. We verrijken elkaar. Gun elkaar succes en help elkaar verder
te komen.
Astrid: Ja, steeds vaker komen er nieuwsberichten naar boven over vrouwelijke
kunstenaars die in het verleden een veel grotere rol hebben gespeeld dan was gedacht.
Laatst nog een artikel over Marina Merz in het NRC. Ze kreeg haar eerste overzichtstentoonstelling pas op haar 90ste. ‘Ze deed wel mee aan de Arte Povera-tentoonstellingen,
maar werd vaak niet bij naam genoemd.’ En een onderzoek naar de (onder-)vertegenwoordiging van vrouwen in de museale wereld, een maand geleden in de BK-info:
www.bk-info.nl/?p=2924
Het zou niet nodig moeten zijn dat er aandacht voor wordt gevraagd, maar toch blijkt
het noodzakelijk. Net als de discussie over gelijke betaling en positieverdeling. Als je
kijkt naar een expositie als de ZomerExpo, dan zie je dat de verdeling man-vrouw aardig
in evenwicht is. Alle werken zijn anoniem gekozen. Er heeft dus gegarandeerd geen
(positieve of negatieve) gender-discriminatie plaatsgevonden.  
Ans: Ik zal blij zijn als we eindelijk eens af zijn van dat hokjesdenken en mensen
gewoon zien als mensen. Mijn meest recente solo expositie droeg niet voor niets de
titel ‘IAAIA’, I Am As I Am. Iedereen mag volgens het geboorterecht zijn zoals hij is.
Ik ben voorstander van gender- en leeftijdsneutraliteit. Vrouwen in de kunst hebben
het algemeen gesteld moeilijk in een mannenmaatschappij. Zolang er geen werkelijke
gelijkheid is - of dat nu in de kunst, in de politiek, in het zakenleven of elders is - vind
ik dat de discussie gevoerd moet blijven worden. Overigens vind ik dat het niet uit zou
moeten maken wie het werk gemaakt heeft. Karel Appel zei al in ‘De schoonheid en de
troost’: ‘Voor een goed kunstwerk hou je gewoon je mond.’ Een goed kunstwerk dwingt
dat af en maakt uiteindelijk de hele discussie overbodig. Maar dan moet iedereen wel
dezelfde kansen krijgen.
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Hoe omschrijf jij jouw werk naar anderen toe?
Kitty: Ik maak deze serie werken in beginsel omdat ik het heel fijn vind onbevangen plaatjes te maken met naakt en voorwerpen die in het menselijk lichaam verdwijnen
- ik noem maar wat - maar ergens in het proces merk ik dat het een confrontatie is
met de onzekerheid en ambivalentie, de grillen en fetishes van mijn sexualiteit. Ik ben
zelden expliciet in mijn werk, ook dit is een sferisch zoekplaatje.
Evelien: Ik exposeer in Alkmaar met mijn werk ‘Art is Activism’. Een bloot vrouwelijk figuur, kwetsbaar en tegelijkertijd ook onkwetsbaar door het statement wat ze
maakt ‘Art is activism’. Wat je ziet is wat je krijgt. Provoceren, emotioneren, rebelleren.
Kunst over het leven. Mijn kunst is groots, uitbundig, grenzeloos maar tegelijkertijd ook
heel intiem. In mijn werk speel ik zelf een grote rol. Ik ben ‘The Artist’, ‘MOM’, maar ook
‘actievoerder’. De wereld, de toekomst, mijn passie (grunge muziek en moderne dans),
mijn directe omgeving; het gezin, als ook andere mensen die mij inspireren, zijn allen
voer voor inspiratie waar ik op geheel eigen wijze kunstwerken van maak.
Astrid: Ik maak schilderijen en interactieve installaties. Te zien zijn verstilde
situaties, niet-communicerende mensen, wachtenden. Tussenmomenten. Het gaat ook
over verf, over lagen, over digitale ritmes en natuurlijke structuren.
Ans: Mijn werk bestaat vooral uit reacties op gebeurtenissen die ik meemaak
en waar ik me druk over maak of die me intens raken. Dan krijg ik een heftige innerlijke
drang en moet ik erop reageren. Het werk kan bestaan uit een schilderij, een object, een
installatie, een video, een tekst, een performance, al naar gelang het idee erom vraagt.

^ Evelien de Jong / Art is Activism / 2017-2018

ˆ Kitty van der Veer / Ego non Timeo / 2019
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Wat verwacht je van de tentoonstelling in Alkmaar?
Kitty: Ik verwacht omver geblazen te worden door de rijkdom van gedachtegoed, expressie en oerenergie van honderd vrouwelijke kunstenaars.
Evelien: Ik hoop dat het publiek in Alkmaar verrast en overspoeld wordt door
goede kunst. Misschien is het ook een steuntje in de rug voor alle vrouwen in de kunst.
Om gewoon door te gaan. Keihard te werken en nooit op te geven.
Astrid: Ik verwacht een mooi divers geheel in een oude kerk en ben benieuwd
naar die diversiteit. Ik ken een aantal van de participanten. Zij maken allemaal heel sterk
werk, dus het zou wel eens een krachtig statement kunnen worden, 100%female. Ik ben
ook benieuwd wat er over geschreven gaat worden in de pers.
Ans: Natuurlijk hoop ik veel positieve reacties op mijn werk te krijgen. Daarnaast
hoop ik dat deze expositie bijdraagt aan het terugdringen van de gender-ongelijkheid,
dat er een mentaliteitsverandering tot stand komt.
Jeroen, hoe is deze expositie tot stand gekomen?
Op 25 februari 2009 heb ik de stichting White Cube opgericht met als doel het
organiseren van internationale tentoonstellingen. De eerste tentoonstelling vond plaats
in de Grote Kerk in Alkmaar. Na Alkmaar volgden exposities in Duitsland, Frankrijk,
Denemarken, Azerbeidzjan en Noord-Macedonië. Daar deden gemiddeld steeds zo’n
65 kunstenaars aan mee. Het merendeel van de geselecteerde werken bleek steeds
door vrouwen gemaakt te zijn. We zagen hoe prachtig en divers het werk is van al die
vrouwen. Het fijne was dat veel van hen vaak ter plekke aanwezig waren. Dan spreek je
kunstenaars uit landen waar je zelf niet zo snel komt en hoor je hoe zij hun professie
uitoefenen. Zij werken vaak onder erbarmelijke omstandigheden waar wij ons geen
voorstelling van kunnen maken. Neem bijvoorbeeld een fotograaf uit Jemen. Zij vertelt
hoe zij in haar land, dat door burgeroorlog en hongersnood geteisterd wordt, haar werk
doet. Of een kunstenaar uit China die vanaf het moment dat zij koos voor de kunst,
haar baby niet meer te zien kreeg...
Nu vieren we ons 10-jarig bestaan met een internationale tentoonstelling in diezelfde
Grote Kerk waar we zijn gestart. Met het thema ‘vrouw’ omdat we zoveel met vrouwen
samenwerken en omdat de praktijk laat zien dat het zijn van èn vrouw èn kunstenaar
extra moeilijk is. Wel heb ik de expositie de provocerende titel ‘100%Female’ meegegeven. Wie is nu werkelijk 100%vrouw?

aanwezig is dan bij mannen, maar zijn vrouwen minder zichtbaar, zeker in de media.
Gelukkig zijn er uitzonderingen. Marlene Dumas steekt met kop en schouders boven
iedereen uit. En denk ook aan Marthe Röling of Gerti Bierenbroodspot.
Wat gaan we zien tijdens de tentoonstelling?
Wij proberen te breken met de rol van man/vrouw. Belangrijke vraag is of je aan
een werk kunt zien of het gemaakt is door een vrouw en zo ja hoe dan? Verder willen
we een zo groot mogelijke diversiteit laten zien binnen het thema. En hopen we op het
teweegbrengen van een verdieping bij het publiek waardoor de positie van de vrouw in
het algemeen verbetert. Wat is precies het onderscheid tussen bijvoorbeeld man, vrouw,
transgender, en is dat belangrijk? Die bewustwording willen we kracht bijzetten door er
op een speelse manier mee om te gaan.
Naast de expositie is er een nevenprogramma met o.a. performances en optredens van
singer-songwriters. Drie prominente bestuursvoorzitters zijn uitgenodigd om hun favoriete kunstwerk te kiezen en gaan daarover met de kunstenaar in gesprek.
Kortom, ‘100% Female’ belooft een uitermate interessante expositie te worden.
24 oktober, 18-21 uur / 25 t/m 27 oktober, 12-18 uur / Grote Kerk, Alkmaar / €10,-

Zie je dat vrouwen en andere minderheidsgroeperingen achtergesteld
worden ten opzichte van mannen?
Dat is, zeker internationaal gezien, een feit. Bijzonder is dat in zijn algemeenheid in de westerse cultuur de noodzaak om kunst te maken bij vrouwen veel sterker
36

^ affiche 100%female / Karlijn Pustjens / 2019

ˆ Jeroen van Paassen / foto: Jasmine de Vries

37

PICTURA/
BL AD 02

AGENDA /
*

14.09 t/m 20.10

NACHT. / Salon der Leden (68 deelnemende kunstenaars; zie pag. 22)

29.09 / 15-17 uur

Rondleiding door de Salon, met kunstenaars: Wim van Broekhoven,
Karel Kindermans, Diana van Hal en Anja de Jong
29.09 / 00 uur Performance van Frans van Lent (zie pag. 24)

06.10 / 15-17 uur

Rondleiding door de Salon, met kunstenaars: Geerten Ten Bosch,
Edith Bons, Ton Kraayeveld, Jeanne Rombouts, Helen Hietbrink en
Jolanda Linssen
06.10 / 00 uur Performance van Frans van Lent (zie pag. 24)

12.10 /20-00 uur

Dordtse Cultuurnacht

COLOFON/
PICTURA/BLAD is een uitgave van Teekengenootschap Pictura te Dordrecht.
Aan dit nummer werkten mee: Ina Boiten, Hanneke Kijlstra, Marleen Oud, Ans Vianen, Joke Becu,
Evertine van Alphen, Karin de Visser, Astrid Moors, Annemieke Alberts, Saskia Meesters, Matthijs
Reppel, Jolanda Linssen, Paul van der Eerden en Erwin Keustermans.
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
PICTURA/BLAD wordt mede mogelijk gemaakt door:

13.10 / 15-17 uur

Rondleiding door de Salon, met kunstenaars: Frans van Lent,
Harry Schumacher, Matthijs Reppel, Emanuela Slanzi, Mia van der
Burg, Henk P. van den Berg en Geertrui van der Craats
13.10 / 00 uur Performance van Frans van Lent (zie pag. 24)

16.10 / 19.30 uur
20.10 /15 uur
24.10 / 25-27.10

Workshop Nachtwerk o.l.v. Diana van Hal en Larisa Sjoerds
€20,- incl materialen, koffie/thee en iets lekkers
finissage NACHT. uitreiking Pictura- en publieksprijs
100% FEMALE / 100 kunstenaars, waaronder Kitty van der Veer,
Evelien de Jong, Astrid Moors en Ans Vianen; exposeren in de
Grote Kerk in Alkmaar / €10,- (zie ook pag. 32)

25.10 t/m 10.11

PROJECTWEKEN door Dolly (zie ook pag. 8)

23.11 t/m 14.12

PiPe (Pictura Performance festival) de allereerste editie!
op de zaterdagen 23 en 30 november en 7 en 14 december zijn er
performances, in de dagen ertussen kunnen de voorbereidingen
alsmede de zg. leftovers en 1 minuut performances in een loop van 2
x 1 uur in de bar bekeken worden. (zie ook pag. 2)

16.12 t/m 02.01.20
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kerstreces

* bovenstaande activiteiten vinden plaats in Pictura, tenzij anders vermeld.
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Voorstraat 190/
open: wo t/m zo 13-17 uur
t 078 614 9822 /
e info@pictura.nl /
www.pictura.nl

