
STRUCTURES ON MARS. THE ACT OF PAINTING
door de ogen van kunstlievend Picturalid: Arny Beem 
Wie is Arny Beem? Arny heeft een groot deel van haar leven in het 
onderwijs gewerkt. Maar liefst 35 jaar gaf zij les aan een Montessori-
basisschool in Rotterdam en daarna, als de goede gastvrouw die zij is, 
nog 5 jaar praktijkles horeca aan een VMBO. Tevens was zij actief in 
de culturele sector. Van 1989-2020 was zij voorzitter van de Stichting  
De Luiaardvrouwe, die het theaterwerk van Patrizia Filia behartigde. 
Ook was Arny 10 jaar lang voorzitter van de Stichting Oost- Europa 
Projecten stoep. Stoep faciliteerde contacten tussen Nederlandse en 
Oost-Europese kunstenaars en organiseerde samen met het COS, 
Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, tentoonstellingen met 
Oost-Europese kunstenaars.
Eén van de passies  van Arny Beem is het samen met haar man verza-
melen van schilderijen en tekeningen. Vooral hedendaagse kunst, 
waaronder ook dat van enkele Dordtse kunstenaars als Wil Ferwerda 
en Albert Zwaan. 

Na een korte vluchtige oriëntatieronde over de tentoonstelling bleven 
wij wat langer stilstaan bij de werken die Arny en mij het meest troffen. 

FOYER 
Het Doek, animatie Frenk Meeuwsen
Ina Boiten: Het uitgeveegde doek. Op een piepklein schermpje het dilemma van de schilder samengevat. Ik kan 
me voorstellen dat een schilder steeds verder gaat en dat op het laatst alles op het doek zwart is. En dan maar alles 
uitvegen en weer helemaal opnieuw beginnen. 
Arny Beem: Ja, ik kan me voorstellen dat je het weer weghaalt als je het zelf niet mooi vindt. Maar de gedach-
te erachter dat het mensen niet aanspreken zal, daar zou ik als kunstenaar geen rekening mee houden. Want 
het moet uit jezelf komen, vind ik. En een zwart doek kan ook heel mooi zijn.

Headhouselight IV, André Kruysen 
Ina: Het lijkt een schedel van een groot beest.
Arny: Het staat hier prachtig. Het licht van buiten dat 
er doorheen schijnt. Ik vind het wel erg mooi.
Ina: Kun je zeggen waarom?
Arny: Omdat het je gelijk doet denken aan een schedel, 
maar toch niet het macabere heeft van een schedel. 
Het licht erin, bij wijze van spreken is het van iemand 
die een verlichte geest heeft.  
Mooi dat je dat zegt. De titel geeft dat ook aan: 
Headhouselight. Je kan er ook in. Het is eigenlijk ook een
soort huis, je kan er in wonen. 
Een grotwoning. 

GROTE ZAAL
Gerard Jagers
Deze vier werken van Gerard Jagers horen bij elkaar. Het zijn alle seizoenen en tegelijk de levenscyclus. 
Op alle doeken zie je cirkels. Beetje draaikolkenachtig. 
Zo is het leven ook. De cirkels van het leven. Hier aan het begin gaat het alle kanten op. En daar aan het eind 
lijkt het verrijkt en rustiger.
En die kluwenachtige dingen in het vierde en laatste doek: Death/Winter?  
Misschien alle ervaringen die je in je leven verzameld hebt en meeneemt? 
Een leven dat al afgewikkeld is.
Of voltooid. 
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Bij elkaar is het mooi.

The bright side of the mind, Rudy Klomp 
Rudy Klomp is de schilder die paranormaal begaafd is. Naast de herkenbare kop een schematisch geabstraheerd 
hoofd. 
Ik vind het zelf niet abstract.
Het is niet abstract genoeg. Het moet toch nog iets voorstellen.
Dat is niet erg. Van dat abstracte zijn sommigen toch helemaal teruggekomen. 

Geeske Bijker, For structures on Mars 
Een vierkant en een rond doek. Ik vind dit wonderlijk. Als ik er naar kijk dan voel ik me een beetje draaierig..
Ja, dat komt omdat het wat gewolkt is. 
Net als wanneer je naar de wolken kijkt.
Als je naar Mars kijkt door een telescoop dan denk ik dat je ook wolkachtige dingen zal zien.  
Ik vind de vormen heel mooi bij elkaar. Het is heel simpel. En de kleur is mooi.
Ja, ik denk als je ze apart zou zien, dan werkt het niet. 

Acousticals (3), Arnout Killian 
(Geluid van de installatie van Arnout Killian) 
Daar houd ik wel van. Wat ik me afvraag al die snoeren is dat 
opzet dat ze zo liggen of toeval. Hoort het bij het werk?
Nee, dat denk ik niet. Bijzonder hoe het geluid van de ene schotel 
naar de andere gaat en de ruimte bespeelt. 
Heel rustgevend. Mooi in een groot kantoor waar een hal is en 
waar, als je erdoor loopt, je met die geluiden even tot rust kan 
komen. 
Maar wat is het nou? Het lijkt wel een gamelan. Het zal wel elektronisch zijn. En hoor ik daar een stem? 

Eduard Genee, ZT
Hier moet je even afstand van nemen. Het zijn allemaal losse 
doeken. 
Daar hou ik van van zoiets. 
En waarom?
Dat weet ik niet. Ik vind het knap om op één thema zoveel 
verschillende dingen te maken die heel goed bij mekaar passen 
en dan toch echt allemaal apart gemaakt zijn. Ik denk als ze los 
van elkaar zouden hangen dat je dan heel veel van de magie 
weghaalt. 
Je kijkt van de ene naar de andere, hè. Je blik gaat steeds heen en 
weer. 
Ik denk dat het je heel lang boeit als je het in een ruimte hebt 
hangen. Dat je er steeds weer andere dingen in ziet. 



 In een kerk of zo. Het is heel handmatig gemaakt. Met handafdrukken.  
 Het hangt hier ook heel mooi met het licht van boven.
 Het hangt hier prachtig.
 Het past ook bij het geluid en de vormen van de installatie die ervoor op  
 de grond ligt. 
 Die geluiden zijn heel mooi erbij. Een tentoonstelling inrichten is  
 een kunst. Je ziet in al die doeken ook dingen die je bekend voorko- 
 men. Hier: net allemaal mensen. En hier oude krotjes van een   
 dorpje. Hier bomen.
 Het is gewoon gemaakt op afdrukken van karton, je ziet de streepjes van  
 ribbelkarton erdoorheen. Ergens moet je ook zijn handafdrukken kunnen  
 zien. Het doet toch ook weer een beetje denken aan Mars en wat je je  
 voorstelt van de oppervlakte van Mars.
 Hier word ik warm van. Heel knap en mooi.

Swerving, Raymond Cuijpers
Gestippeld. Aboriginal kunst is ook met die grove stippels. 
Vroeger had je ook die stippenkunst, eind 19e eeuw. 
Pointillisme, bedoel je.
Ja, maar dit is anders. Ook met die lijnen erdoor. 
Toch zit er diepte in. Die gele vlakken gaan de diepte in.
Vind ik ook. Net alsof er een mens achter zit.
Mooie kleuren. Diepte, allemaal lagen. 
Hij laat de abstractie wel helemaal los, vind ik. 
Kijk dat rode streepje daar in het midden. Hoe langer je kijkt,
hoe meer je ziet. 
Hier zie ik een gezicht, een mond, ogen. 
Een beetje. Ik weet niet of dat de bedoeling is.
Dat denk ik niet. Maar je mag er natuurlijk zelf  in zien wat je wilt. 
Het zou wel erg zijn als je door de kunstenaar gestuurd wordt in 
je hoofd om te zien wat hij wil zien. 
Dan is het geen kunstenaar.

DERDE ZAAL
Little Universe 1, Marie van Vollenhoven
Hier een monochroom. Het is net als bij een wolkenlucht als je er 
langer naar kijkt dan zie je van alles. Wonderlijk, donkere kleuren 
en hier wordt het opeens blauw. 
Het verandert van kleur hoe langer je kijkt.
Dat is natuurlijk niet zo, het zijn puur je ogen. 
Het gaat helemaal leven. 
Dat had ik niet verwacht toen ik het op het eerste moment zag.
Fascinerend hoe die kleur verandert. Dat blauw dat tevoorschijn 
komt uit dat zeegroen. 
Grappig dat we dit allebei tegelijk zagen. Er staat kennelijk een 
bepaalde tijd voor in je hoofd. 
In je ogen. 

Raymond Cuijpers, Cole 
Dat is dan opeens een figuratief iets. De echtgenote van Raymond Cuijpers. 
Past het hier in deze tentoonstelling, vind je?
Ja, wel zoals Cuijpers beschrijft dat het voor hem de abstractie van de aarde is. En ook dat hij haar 
geschilderd heeft terwijl hij haar niet zag . Daar ben ik het dus niet mee eens. Hij kent zijn vrouw zo 
goed dat hij haar ook ongezien kan schilderen. Dat maakt het niet abstract. Ik vind het wel mooi. 
Het viel me meteen op. 
Het zet je wel even met de voeten op de aarde.



Stuck no. 4, Kirsten Hutsch  
En dan deze. Ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. 
Dit vind ik heel erg mooi. Een prachtig geheel.
Grappig als je kijkt wat het eigenlijk is. Gewoon doeken met tape op een achtergrond geplakt. 
Ik heb geen idee wat het voorstelt, voor mij is het inderdaad een abstract werk.
Maar als beeld is het mooi. Je moet er geen betekenis achter zoeken misschien. Het zijn allemaal doeken waar een 
glaslaag op gespoten is. 
Het is ingepakt. Het zijn net allemaal cadeautjes. 
Het is zo simpel. 
Dat lijkt zo. Als je het anders rangschikt is het misschien heel lelijk. Gewoon die doeken en daar gooit ze die 
zwarte tape overheen
Is het nou het uitwissen van de schilderkunst of gaat dat te ver? 
Misschien. 
Het doet er eigenlijk niet toe. 
Nee, ik had dit bij onze eerste ronde even gezien en dacht wat mooi. En ik vond het zo fijn dat we hier dan 
zouden eindigen. 

Wat vind je nou van die hele tentoonstelling? 
Ik vind het een mooie tentoonstelling. Mooi bij elkaar gezocht en hoe het hangt. Er zijn een paar werken bij 
die ik heel erg mooi vind. Een aantal die me niks doen en een enkele vind ik gewoon lelijk. 
Maar de samensteller heeft er een diepere bedoeling mee. Eigenlijk om de ziel van de kunstenaar te laten zien. Dat 
dat een noodzakelijke voorwaarde voor ware kunst is. 
Dat vind ik ook het belangrijkste. Dat mis ik bij sommige werken of misschien zit het er wel in en dat ik het 
dan niet zie.
Nee, maar hij contrasteert  die bezielde kunst met het artificiële, het mechanische, bijv. met deze metalen sculptu-
ren van Mark Hosking.
Maar ik kan me voorstellen dat je hier helemaal blij van wordt als je muzikant bent.
En wat vind je de mooiste werken?
Ik vind twee dingen heel erg mooi: het werk met de vastgetapete doeken en dan die grote wand. En de sche-
del aan het begin vond ik ook erg mooi. Dat zijn de drie dingen die ik het mooiste vind. 
Had je nog iets anders willen zeggen?
Ik ben het niet helemaal eens met hoe Cuijpers die abstractie beschrijft. Dat dat iets van witte mensen is. In 
Afrika wordt ook abstracte kunst gemaakt. En in vroeger tijd met bijv. die grottekeningen, je ziet wel wat het 
is, maar het waren geabstraheerde afbeeldingen van dieren en mensen. 
En dan nog iets. Ik heb een hekel aan al die Engelse titels van de kunstwerken. Alsof de kunstenaars denken 
internationaal te gaan. En mocht dat zo zijn dan kan het altijd nog vertaald worden.
Dat ben ik met je eens en vind ik trouwens ook van de Engelstalige titels van de tentoonstellingen van Pictura. 
Waarom niet in ons mooie Nederlands?*

Ina Boiten, kunsthistorica / tekst en foto’s


