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hangijzers van deze tijd, maar eisen in toenemende mate
dat ook culturele instellingen, de Rijksakademie incluis,
stelling nemen. “We zijn er nog niet over uit hoe we daar-
mee om moeten gaan,” erkent Pethick. “We leren door te
luisteren, naar stemmen van binnen en buiten. Naar aan-
leiding van de Black Lives Matterprotesten hebben we
 discussies gevoerd met residents en staf over de diversiteit
onder het personeel.”

“Het is echter niet de rol van de Rijksakademie om actief
politieke standpunten uit te dragen,” is Pethicks overtui-
ging. “De kracht van deze instelling is het ondersteunen
van kunstenaars, hen in staat stellen de wereld in te gaan
en er iets over te zeggen.”

“Kunstenaars zijn altijd politiek geweest, denk aan het
aidsactivisme van de jaren tachtig. Wat dat betreft denk ik
niet dat de kunst sterker gepolitiseerd is geraakt de afgelo-
pen anderhalf jaar, maar dit is zeker een woelige tijd. Soci-
ale media gooien vaak olie op het vuur en laten discussies
sneller escaleren dan voorheen. Veel kunstenaars denken
na over het moment van postcoronaherstel en zetten
vraagtekens bij de kunstwereld zoals hij was. Het vele
 reizen, de oppervlakkige contacten en discussies, de
 beperkte tijd die beschikbaar is voor projecten – willen we
daarnaar terug?”

Wat in ieder geval anders is, is de 2021-editie van
 Rijksakademie Open Studios. Al voor het uitbreken van de
pandemie had Pethick het plan om de Open Studios te
 verschuiven van november naar april. “In de lente hangt
er een andere sfeer en kun je beter gebruikmaken van de
buitenruimte. Bovendien verschuift met deze agendaver-

‘Het is leuk
te zorgen
voor een
onderlinge
solidariteit’

‘Moeten we wel terug
naar hoe het was?’
Niet de gebruikelijke vier, maar 
elf dagen lang opent de
Rijksakademie de anders
gesloten deuren. Als het aan
directeur Emily Pethick ligt,
gaat de instelling zich veel
meer openstellen naar de stad. 
Edo Dijksterhuis

Het leek wel de omgekeerde wereld de afgelopen zes
maanden. Terwijl musea en presentatie-instellingen
dicht moesten, bleef de Rijksakademie – vaak vergeleken
met een klooster achter een streng hek – gewoon open.
“Onze corebusiness bleef overeind,” erkent directeur Emi-
ly Pethick. “We konden kunstenaars toegang tot een ate-
lier en in wisselende mate gebruik van de werkplaatsen
bieden.”

Toch had Pethick het zich heel anders voorgesteld toen
ze in maart 2018 aantrad als opvolger van Els van Odijk. Ze
ging voortvarend aan de slag met een nieuw beleidsplan
en de voorbereidingen voor het 150-jarig jubileum van de
Rijksakademie in 2020. “We hadden een levendig pro-
gramma bedacht waarin niet alleen naar het verleden zou
worden gekeken, maar ook naar de toekomst. We wilden
dingen uitproberen en nieuwe relaties aangaan. Het
moest een keerpunt worden. Dat voelde heel opwindend,
maar toen kwam corona en werden we gereduceerd tot
 crisismanagers. Tijdens de pandemie hebben we opnieuw
moeten uitvinden hoe we functioneren. Dat betekende
veel regels bedenken, iets wat erg tegennatuurlijk voelt in
een kunstomgeving.”

De regels ten aanzien van maximale groepsgrootte en
 afstand houden druisen bovendien in tegen de aard van de
Rijksakademie. De 45 internationale residents die hier
 gedurende twee jaar hun artistieke praktijk onder profes-
sionele begeleiding een vaak beslissende draai geven,
trekken zich aan elkaar op, leren van elkaar en dagen el-
kaar uit om net even een stapje verder te gaan. De hechte
groep die op die manier ontstaat, houdt vaak de rest van
hun leven contact.

“Maar nu ging het land zes weken nadat de nieuwe lich-
ting arriveerde in lockdown. Dat maakt het lastig om
 aansluiting te vinden in een nieuwe omgeving. De tweede-
jaars hebben juist te maken met de onzekerheden van de
wereld die hen daarbuiten wacht. Tentoonstellingen zijn
massaal afgelast, kunstenaarsinkomens zijn gedaald naar
nul. Dat zorgt voor veel stress en spanning.”

“Maar de lockdown had ook voordelen,” relativeert
 Pethick. “Vanwege de reisrestricties was vrijwel iedereen
hier en was er geen afleiding. De kunstenaars vonden
steun bij elkaar en organiseerden activiteiten om toch in
contact te blijven. Er zijn jamsessies gehouden en lees-
clubs opgericht, een resident geeft dagelijks fitnesslessen
en een ander heeft de voortuin ontgonnen, waarbij hij
 olifanten- en giraffemest uit Artis gebruikt.”

Engagement en stellingname
De vertraging van het sociale leven en het isolement heb-
ben ertoe geleid dat maatschappelijke en politieke ont-
wikkelingen sterk doorwerken in de Rijksakademie. Dat
geldt voor de Black Lives Matterprotesten en het daaruit
voortvloeiende diversiteitsdebat. De MeToobeweging
heeft ook zijn sporen getrokken in de kunstwereld. 

“De Rijksakademie is een geëngageerde gemeenschap,”
stelt Pethick. “Onze residents komen van overal ter wereld
en daarmee halen we ook de vraagstukken en problemen
van de wereld in huis. Er hebben hier kunstenaars gezeten
uit Myanmar, Colombia en Syrië.”

Residents uiten niet alleen hun mening over de hete

andering de hele cyclus van de Rijksakademie. Vroeger
kwamen nieuwe residents hier aan in januari, wat vooral
voor kunstenaars uit warmere gebieden een heftige
 er varing is: boven op een cultuurshock krijgen ze de
 Nederlandse winter voor de kiezen. Nu beginnen ze in
september, waardoor de transitie meer geleidelijk is.”

Isolement
Uiteindelijk ging Rijksakademie Open Studios in april
door de lockdown niet door en werd het evenement twee
maanden doorgeschoven. In plaats van de gebruikelijke
vier dagen is het publiek nu elf dagen welkom. Maar wel in
kleinere aantallen en in tijdslots. Wie geen kaartje weet te
bemachtigen, kan online de lezingen volgen die worden
gestreamd.

Pethick kijkt reikhalzend uit naar de dag dat de poort nog
verder open mag – en liefst veel vaker dan de paar dagen
van Rijksakademie Open Studios. “Toen ik hier kwam was
er één ding waarvan ik vond dat beter kon: de interactie
met de buitenwereld. We moeten meer teruggeven aan de
buurt en de stad. We hebben hiervoor speciaal iemand
aangenomen en er zijn al projecten geweest van guest resi-
dents met jonge mensen en oudere Surinamers die door
beperkte digitale vaardig heden tijdens corona in een iso-
lement  belandden. Maar het was frustrerend dat, net nu
we ons voorgenomen hadden om uit de kunstbubbel te
breken, de wereld op slot ging. Tegelijkertijd laat de Open
Studios de vele manieren zien waarop kunstenaars zich
engageren, wat ook altijd in het kunstwerk zelf terug-
komt.”

Rijksakademie -
directeur 
Emily Pethick:
‘Contact buiten
de kunstbubbel
is noodzakelijk.’
FOTO JITSKE
SCHOLS

Nina Folkersma werd directeur in een tijd waarin er ogen-
schijnlijk weinig activiteit was in de kunstwereld. Musea
waren dicht, beurzen en andere activiteiten werden keer
op keer uitgesteld. Ook het Amsterdam Art Weekend leek
ver weg. 

Folkersma was werkzaam als zelfstandig curator. De
laatste tentoonstelling die ze had samengesteld, was in
het Centraal Museum Utrecht. In De tranen van Eros:
Moesman, Surrealisme en de  Seksen liet Folkersma werk
zien van Joop Moesman (1909-1988) in de context van
mannelijke en vrouwelijke tijdgenoten en hedendaagse
kunstenaars. “Ik werkte aanvankelijk voor kleinere pre-
sentatie-instellingen, maar langzaam groeide ik door naar

‘Amsterdam
heeft een mooi
ecosysteem’
Nina Folkersma is sinds enkele maanden directeur van
Amsterdam Art. Ze breidde Amsterdam Art Weekend uit
tot een hele week. ‘Zo concurreren deelnemers minder.’
Kees Keijer

klopt voor mij. Ik woon hier al meer dan dertig jaar, ik ken
alle instellingen, en met een heel groot deel heb ik al eens
samengewerkt. Het voelde als familie.”

“Eigenlijk is Amsterdam Art een fantastisch podium om
al die instellingen in de stad te verbinden. Van klein naar
groot, van museum naar residencies en galeries. Het is
leuk om dat hele ecosysteem aan te jagen en te zorgen dat
er onderling een soort coherentie en solidariteit is.”

Nieuw bloed
Amsterdam Art werd in 2011 in het leven geroepen toen
Amsterdam als stad voor hedendaagse kunst dreigde in te
slapen. Het Stedelijk Museum was gesloten, bezuinigin-
gen dreigden voor allerlei instellingen.

Een nieuwe, internationaal geörienteerde kunstmani-
festatie moest weer momentum genereren. Een aantal
privéverzamelaars en galeriehouders nam samen met de
Rijksakademie het initiatief voor het Amsterdam Art
Weekend, om te laten zien wat Amsterdam te bieden had
aan internationaal talent. Een vergelijkbaar model
 bestond al in andere Europese steden als Berlijn, Barcelo-
na en Londen.

“Het idee was vooral ook om de galeries te steunen. Je
kunt de sector ondersteunen, aandacht geven en laten
zien dat zij ook een belangrijk platform voor kunstenaars
zijn. Kunstenaars moeten ook voorzien in hun levens -
onderhoud, en galeries nemen daarin risico’s.”

Door corona is het weekend dit jaar verlengd naar een
week. Zo kunnen bezoekers meer gespreid bij de instellin-
gen komen. “Dat idee lag al langer op tafel: is een week niet
beter, in plaats van alles in vier dagen te proppen? Zo con-
curreren de deelnemers ook minder met elkaar.”

Het Amsterdam Art Weekend wordt dus een Amsterdam
Art Week. Wat tamelijk logisch klinkt. Het programma was
in voorgaande jaren zo vol, dat geen enkele kunstliefheb-
ber ook maar een fractie van het hele programma kon zien.
“Het idee is dat we ook voor volgend jaar gaan verlengen.
We denken nu aan dinsdag tot en met zondag, waarbij de
eerste dagen wat meer gericht zijn op professionals en in
het weekend wat meer op een breder publiek.

Om te mogen deelnemen aan Amsterdam Art Week moe-
ten galeries al enige tijd bestaan en er is een ballotage. “Ik
denk dat beginnende galeries het ook niet meteen kunnen
betalen. Maar we hebben elk jaar een wildcard. Dat wordt
ondersteund door een anonieme particuliere  begunstiger
die de verjonging van de galeriewereld wil stimuleren. Om
te zorgen voor nieuw bloed, is er elke keer een wildcard
voor een beginnende galerie.”

Hoe is het eigenlijk met de particuliere mecenassen ach-
ter Amsterdam Art? “We zijn bezig om die actief bij de or-
ganisatie te betrekken, een vriendenkring op te zetten.
Het is nu een groep van ongeveer tien mensen die erbij be-
trokken zijn, maar we willen in de komende jaren groeien
tot dertig à vijftig.”

Persoonlijk en online
Folkersma wil niet zeggen om hoeveel geld het nu gaat. “Ik
wil ook niet dat ze alleen maar geven, maar dat het een
 betrokken groep mensen is. Ik maak daarbij graag de ver-
gelijking met het S.M.A.K. in Gent. De Vrienden van het
S.M.A.K. is een heel actieve club, die ook aan de basis
stond van het museum. Zij denken actief na over welke
stappen je kunt nemen. Ik zou graag zo’n soort betrokken-
heid willen hebben. Mensen met liefde voor de kunst en
voor de stad.”

De gevolgen van de coronacrisis voor de galeries zijn vol-
gens Folkersma heel wisselend. “Je kunt het niet over één
kam scheren. Sommige hebben het boven verwachting
goed gedaan de afgelopen periode. Daar waren ze zelf ook
verbijsterd over. Andere hebben het heel zwaar.”

Er waren de afgelopen tijd natuurlijk minder buiten-
landse bezoekers, maar door de sluiting van de musea
 hadden sommige galeries redelijk wat bezoekers. “Voor
galeries zijn vooral persoonlijke relaties belangrijk voor de
verkoop. Zij mochten tijdens de lockdown al veel eerder
open dan de musea. Ik denk dat het bepaalde banden wel
verdiept heeft. De mensen die het zich kunnen veroor -
loven om kunst te kopen, bleven dat ook gewoon doen.”

“Je ziet ook een ander soort ontwikkeling, van mensen
die zich juist online zijn gaan ontplooien, die Instagram
hebben ontdekt. Dat heeft volgens mij een enorme vlucht
genomen.”

Amsterdam is volgens Folkersma een fantastische plek
voor hedendaagse kunst, met de Rietveld Academie, de
Rijksakademie, de Ateliers en het Sandberg Instituut. “Er
is een prachtig ecosysteem.”

Tegelijk signaleert Folkersma een groot probleem. “Dat
is echt heel nijpend. Het is hier te duur geworden voor
kunstenaars. Daardoor wijken veel kunstenaars uit naar
andere plaatsen. Amsterdam is natuurlijk een ongelofelijk
aantrekkelijke stad. Het is heel fijn en qua infrastructuur
is alles er ook, dus het ligt niet aan de instellingen, institu-
ten en de faciliteiten. Het gaat puur om  atelierruimte. Als
student kun je hier nog wel wat vinden, maar als je je als
kunstenaar serieus wil doorontwikkelen, is dat onbetaal-
baar.”

Directeur Nina
Folkersma: ‘Art
Amsterdam is
een geweldig
podium om
instellingen te
verbinden.’ FOTO
JITSKE SCHOLS

grotere podia. De tranen van Eros was op een schaal die ik
nog niet kende, met 250 werken en veel internationale
bruiklenen. Een gigantische klus.”

Een maand na de opening moest de expositie dicht.
“Maar ik tel mijn zegeningen. Ik heb een opening gehad,
publiek en pers. En in de zomer kon het gelukkig weer
open.”

Ze vond het na deze ‘rollercoaster’ in eerste instantie wel
fijn even pauze te hebben, tot het besef kwam dat het lasti-
ger zal worden in een museum weer als zelfstandig curator
aan de slag te gaan. Musea gaan het de komende  jaren
moeilijk hebben. “Eigenlijk was dat ook mijn blik toen
Amsterdam Art in het najaar voorbijkwam. Ik dacht: dit



In a Box, de eerste editie ooit, bevat zeer diverse
werken van kunstenaars uit de hele wereld.
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Aanklacht en viering
van de cultuur ineen

De vijf verhalen spelen in de jaren
zestig tot tachtig in de West-Indische
gemeenschap van Londen, waarin
McQueen zelf ook opgroeide – zijn
ouders kwamen uit Grenada. Met
 vele andere inwoners van toenmalige
Britse kolonies als Jamaica, Barbados
en Trinidad, vertrokken ze kort na de
Tweede Wereldoorlog naar Enge-
land. Ze werden er echter bepaald
niet met open armen ontvangen. De
vijf films van Small Axe zijn niet al-
leen een aanklacht tegen de  vele vor-
men van alledaags en institutioneel
racisme waarmee de gemeenschap
decennialang werd (en wordt) gecon-
fronteerd, maar vooral ook een vie-
ring van haar cultuur.

Drie van de films draaien om meer
of minder bekende waargebeurde
 feiten. Mangrove verbeeldt het roem-
ruchte proces tegen de Mangrove
 Nine, dat resulteerde in een juridi-
sche doorbraak voor de burgerrech-
tenbeweging: voor het eerst werd het
institutionele racisme van de Britse
politie onderkend. Middendeel Red,
White & Blue draait om Leroy Logan,
die agent werd met het expliciete
doel datzelfde politieapparaat van
binnenuit te veranderen. En Alex
Wheatle vertelt de jonge jaren van de
titelfiguur, die later in het leven een
beroemd schrijver van romans en
kinderboeken zou worden.

Hoewel Small Axe geen doorlopend
verhaal vertelt – de vijf films staan op
zichzelf, en hebben zelfs elk een an-
der beeldformaat – is het beslist als
serie te zien. Er zijn terugkerende
beelden en thema’s. Met iets simpels
als een geluidje dat meerdere perso-
nages maken – een misprijzend ‘tsk’
– transporteert McQueen ons telkens
naar zijn zowel lyrische als uiterst
specifieke weergave van dit milieu.

Invoelbaar
Het heeft bovendien een duidelijke
meerwaarde de films op volgorde te
bekijken. De uitbundigheid in Lovers
Rock van het dansfeest, dat die hele
film duurt, is des te aansteke lijker
doordat het direct volgt op de zware
juridische strijd in Mangrove. En de
film Alex Wheatle plukt de vruchten
van zijn plaatsing als vierde. De titel-
figuur groeide op in een weeshuis,
waar hij als enige zwarte kind wit

werd opgevoed. Om hem als jong -
volwassene voor het eerst in  contact
te zien komen met de West-Indische
cultuur van zijn ou ders, is des te
intrigerender nadat de drie voor-
gaande films al invoelbaar hebben
gemaakt hoe vanzelfsprekend en
tegelijk zwaarbevochten die iden -
titeit is voor de andere hoofdper -
sonages.

Emotionele dreun
Daar past ook het geraffineerde spel
bij dat McQueen speelt met accenten.
Herhaaldelijk verbergen personages
hun accent wanneer ze oog in oog
komen te staan met de autoriteiten,
of moduleren ze hun tongval afhan-
kelijk van met wie ze in gesprek zijn. 

Dat wordt expliciet tot onderwerp
gemaakt in Alex Wheatle, waarin de
titelfiguur met het omarmen van de
West-Indische cultuur ook het hem
aangeleerde brave accent vaarwel
zegt. Het krijgt tot slot politieke
 be tekenis in Education, de laatste
film, die toont hoe zwarte kinderen in
de jaren zeventig stelselmatig, vaak
alleen omwille van hun accent,
 werden verwezen naar scholen voor
 kinderen met leerproblemen.

Education is de persoonlijkste van
de vijf films: ook McQueen werd als
kind afgescheept met der derangs on-
derwijs vanwege zijn  dyslexie, al nam
dat niet de schrik barende vormen
aan die hij toont in Education. Lovers
Rock vindt overigens even eens zijn
oorsprong in McQueens  eigen leven:
die film is losjes gebaseerd op de ver-
halen die de tante van McQueen hem
vertelde over haar jonge jaren.

De emotionele dreun die Education
uitdeelt, komt des te harder aan om-
dat het het slotstuk van de reeks is.
Daardoor wordt het racisme in het
onderwijs gespiegeld aan het institu-
tioneel racisme van de politiemacht,
dat in Mangrove en Red, White & Blue
grondig onder de loep wordt geno-
men. “Hoe hard ze het ook proberen,
het systeem wil dat ze falen,” zegt een
onderwijshervormer in Education.
Zij zegt het hardop, maar ook onuit-
gesproken is die aanklacht het terug-
kerende refrein van Small Axe.

Tijdens Amsterdam Art Week is vanaf 19
juni filmserie Small Axe te zien in Eye. 

Kruispunt
van
krachten
Mercedes Azpilicueta, Alexis Blake, Silvia
Martes en Coralie Vogelaar strijden om 
de Prix de Rome 2021, de oudste kunstprijs
van Nederland. Alle vier maken ze werk
waarin het lichaam de hoofdrol speelt, 
maar ook speelbal is.

Edo Dijksterhuis

Joost Broeren-Huitenga

Lovers Rock,
uit de
vijfdelige
filmreeks
Small Axe.
FOTO BBC/
MCQUEEN
LIMITED/PARISA
TAGHIZADEH

Still uit Infinite Posture Dataset (2020)
van Coralie Vogelaar. 

Mercedes Azpilicueta

Alexis Blake

Silvia Martes

Coralie Vogelaar

Performance Allegory of a Painted
Woman (2012) van Alexis Blake. 
FOTO ARON LEPPARD

In zijn lied Small Axe uit 1973 zong Bob Marley: ‘If you are the big tree,
we are the small axe/ Ready to cut you down’. De Britse regisseur en
Oscarwinnaar Steve McQueen – 12 Years a Slave – liet zich door deze
strijdvaardige boodschap inspireren voor zijn vijfdelige filmproject
Small Axe, dat te zien is in Eye. 

In de huidige
tijdgeest is
 diversiteit 
het hoogste
goed

Nieuw werk dat de genomineerden maken
voor de Prix de Rome is vanaf 13 november
te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam.

In de zomer van 2010 organiseerde de
Rijksakademie van beeldende kun-
sten in samenwerking met Sotheby’s
een veiling van kunstwerken van
oud-residents. Het leverde ruim
1 miljoen euro op, 3 ton meer dan
 verwacht. Daar worden tot op de dag
van vandaag de werkbudgetten van
de residents uit betaald.

Omdat de Rijksakademie sinds jaar
en dag maar één keer selecteert – aan
de poort – werd Aveline de Bruin,
conservator en beheerder van de col-
lectie De Bruin-Heijn, gevraagd een
selectie te maken. “Zij kent ons goed;
ze kwam hier al als kind, toen haar
ouders in de Raad van Toezicht za-
ten, en is al heel lang betrokken bij de
Rijksakademie. Daarbij komt dat
Aveline als curator werkt en dat ze
veel kunstenaars persoonlijk kent.”

De doos van Pandora diende als
 inspiratiebron voor De Bruin – met
dien verstande dat het openen van de
Rijksakademiebox niet gepaard gaat
met tegenslagen en onheil, maar dat
er prachtige, zeer diverse werken te-
voorschijn komen. Een aantal daar-
van verwijst naar de geschiedenis
van de Rijksakademie, andere naar
de periode van de kunstenaar op de
prestigieuze kunstinstelling.

Houten kist
Susan Gloudemans, directeur strate-
gy & development van de Rijksakade-
mie: “We wilden geen ‘platte’ doos en
dat is gelukt. De box is een afspiege-
ling van de breedte waarin op de
Rijksakademie wordt gewerkt. Er zit-
ten printwerken,  textiel, keramiek,
schilderwerken, video’s en animaties
in, van kunstenaars uit alle hoeken
van de wereld. We hebben er ook op
gelet dat ze een beetje in de spot-
lights staan, er zitten veel kunste-
naars bij die recentelijk prijzen heb-
ben gewonnen of grote exposities
hebben gehad, want dat helpt
natuurlijk bij de verkoop.”

Gloudemans toont de deksel van de
houten kist, gemaakt door de Kroati-
sche (performance)kunstenaar Nora
 Turato. We are open, the door is just
very heavy, staat erop. “De doos is zelf
ook een kunstwerk. We dachten aan-

vankelijk aan een eenvoudig exem-
plaar, met vloeipapier tussen de wer-
ken, maar als je naar de houtwerk-
plaats gaat krijg je altijd meer terug
dan je vraagt. De enige  beperking die
overbleef, was dat de werken niet gro -
ter mochten zijn dan A3. En zelfs dat
gaat niet helemaal op, want er zitten
ook opgevouwen prints in de doos.”

Kleinere beurs
De oplage van de doos is veertig, de
prijs 11.000 euro. “Maar in combina-
tie met een fellowshipverbintenis,
een ondersteuning van 15.000 euro
per jaar waarmee de residency van
een van de kunstenaars mogelijk
wordt gemaakt, krijg je 50 procent
korting. En met een Vriendenlid-
maatschap, vanaf 1500 euro per jaar,
krijg je 25 procent korting. We zijn
een culturele Anbi, dus die giften zijn
allemaal maximaal aftrekbaar.”

Ze lacht: “Ik kan het zelf ook niet
betalen, hoor, maar ze lopen goed.
Voor de kleinere beurs hebben we
trouwens ook iets moois: een kleur -
rijke print van de Peruaanse kunste-
nares Claudia Martínez Garay. De ti-
tel is Tupananchiskama (Until we
meet again). De oplage is 150 en hij is
tijdens de Open Studios te koop voor
slechts 150 euro (ex. btw).”

Alle werken uit de box zijn te zien tijdens
Rijksakademie Open Studios, van 17 t/m
27 juni. De expositie is ook op afspraak te
bezoeken: edition@rijksakademie.nl.

Van kunstenaars
voor kunstenaars

Jan Pieter Ekker

Met In a Box – a Rijksakademie exhibition made by artists for artists
viert de Rijksakademie haar 150-jarig bestaan. De opbrengst gaat in het
kunstenaarsfonds, zodat toekomstige generaties kunstenaars ook over
een passend werkbudget kunnen beschikken. ‘Er zit veel werk bij van
kunstenaars die een prijs hebben gewonnen, dat helpt bij de verkoop.’

- Carlos Amorales
- Yael Bartana
- Rossella Biscotti
- Sander Breure & Witte van Hulzen
- Xinyi Cheng
- Pauline Curnier Jardin
- Meiro Koizumi
- Gareth Nyandoro
- Amalia Pica
- Praneet Soi
- Jennifer Tee
- Nora Turato
- Helen Verhoeven

In a Box bevat
werken van:

De oeuvres van de vier genomineerden van de
Prix de Rome 2021 gaan over lichamelijkheid. 
Of beter gezegd: over het lichaam als drager van
identiteit en de veranderlijkheid daarvan. Met
die anatomische focus staat het werk van Alexis
Blake, Mercedes Azpilicueta, Silvia Martes en
Coralie Vogelaar in een lange Prix de Rome -
traditie. Tegelijk wijkt het er extreem van af.

De Prix de Rome werd in 1808 naar Frans voor-
beeld in Nederland geïntroduceerd door Lode-
wijk Napoleon. Koning Willem I adopteerde de
prijs en koppelde hem aan de Koninklijke
 Academie voor Beeldende Kunst, voorloper van
de huidige Rijksakademie. De winnaar kreeg
een toelage om vier jaar lang in Rome de hoogte-
punten van de klassieke oudheid te bestuderen.
Deelnemers werden opge sloten in hokjes op de
academiezolder, waar ze van ’s ochtends vroeg
tot ’s avonds laat in afzondering werkten.
Hoofd bestanddeel van de opdracht was het ma-
ken van naaktstudies.

Het niveau van de laureaten hield echter niet
over, uitzonderingen als Jan Sluijters en Wessel
Couzijn daargelaten, en in de tweede helft van
de 20ste eeuw werd meerdere keren gepleit voor
het afschaffen van ‘die ouderwetse prijs’. De Prix
de Rome zoals we hem nu kennen  dateert van
1985, het jaar waarin ook de Rijksakademie in-
grijpend werd gemoderniseerd. De klassieke
opdrachten werden vervangen door nadruk op
originaliteit, en het werk van de  genomineerden
is sindsdien veel meer een  afspiegeling van wat
er in de internationale kunstwereld gebeurt.

Scheldwoorden
Dat geldt zeker voor kunstenaars die dit jaar
strijden om de hoofdprijs van 40.000 euro. Ze
maken performances en video’s, maar spelen
naar hartenlust leentjebuur bij andere discipli-
nes. Dat het lichaam de hoofdrol speelt is volle-
dig in tune met de tijdsgeest, waarin diversiteit
geldt als hoogste goed, en het lichaam niet meer
wordt gezien als onderwerp van geïdealiseerde
tekeningen of schilderijen maar als kruispunt
van politieke krachten, maatschappelijke ver-
houdingen, esthetische conventies en andere
externe factoren.

Alexis Blake en Mercedes Azpilicueta kiezen
daarbij voor een feministische invulling. De van
oorsprong Amerikaanse Blake onderzoekt hoe
het vrouwelijke lichaam wordt weergegeven in
de beeldcultuur. Haar performance Allegory of a
Painted Woman (2012) is diverse keren opge-
voerd in Amsterdam, onder andere in het Rijks-

museum en de Oude Kerk. Performers belicha-
men figuren uit beroemde schilderijen. Ze bren-
gen de kunstgeschiedenis tot leven, maar roe-
pen ook vragen op over het waarom van de
poses, die zijn bedacht en vastgelegd door Euro-
pese, witte mannen. Blake verzamelde wel
 duizend van dit soort poses en verwerkte ze tot
een choreografie, waarin ze in elkaar overvloei-
en. Gefixeerde vrouwbeelden worden zo open-
gebroken en een potentieel voor verandering
komt vrij.

In het vroege werk van de Argentijnse Azpili-
cueta waren taal en literatuur het uitgangspunt.
Zo reeg ze vrouwonvriendelijke scheldwoorden
aaneen tot een kannonade die ze zo uitsprak,
dat het een tragikomische vorm van misogyn
exorcisme werd. Toen Azpilicueta naar Europa
verhuisde, verschoof haar aandacht van gespro-
ken tekst naar lichaamstaal. Ze brengt persona-
ges tot leven, die ze als ‘oneerlijke  onderzoeker’
samenstelt uit zeer verschillende bronnen,
 variërend van kunstgeschiedenis tot popmu-

ziek en straatcultuur. Ze legt daarbij een grote
voorkeur aan de dag voor de verhalen van mi-
granten, queers en buitenstaanders.

Algoritme
De Nederlandse genomineerden Coralie Voge-
laar en Silvia Martes focussen allebei op de rela-
tie tussen lichaam en technologie. Martes
maakt films die vrij realistisch beginnen, maar
al snel ontsporen in onderkoeld absurdisme. In
The Restless Dread of Some(thing) Evil (2020)
meldt een jonge vrouw zich bij een kliniek om
haar hart te laten verwijderen, zodat haar
 lichaam minder energie verbruikt en ze langer
kan leven. Met dit soort extreem doorgedachte
premisses zet de kunstenaar vraagtekens bij on-
ze obsessie met het perfecte lichaam en leven,
maar ook welke rol ras en gender daarbij spelen.

Vogelaar kijkt als een experimenterend labo-
rant naar de wisselwerking tussen mens en
 machine. Zo liet ze de lichamen van dansers
analyseren door een algoritme dat doorgaans
gebruikt wordt door de verpakkingsindustrie.
De software, gericht op het zo efficiënt mogelijk
combineren van volumes, schoof de armen,
 benen en rompen als een driedimensionale leg-
puzzel in elkaar. Voor een ander werk leerde ze
een actrice alle 43 spieren van haar gezicht
 onafhankelijk van elkaar bewegen, om ver -
volgens willekeurige bewegingscombinaties te
maken, als een robot. Daarmee trainde ze
 gezichtsherkenningssoftware om meer com-
plexe input te verwerken. 

Volgens Vogelaar kunnen we door interactie
met machines meer uit ons lichaam halen. Dan
moeten we ons alleen niet in de protocollen en
formats van Big Tech laten drukken, en juist de
ruis en de uitzonderingen omarmen.



de plek waar de meteoriet neerkwam waardoor de dino-
sauriërs zijn uitgestorven, dat heeft er alles mee te maken.

De plaat en schroeven liggen op zijn bureau. Die zijn er in
het AMC uitgehaald. Zijn project op de Rijksakademie
Open Studios heet The Paradox of Achilles and The 500-
Year-Old-Turtle That Accidentally Became a Snail. De pa-
radox van Achilles en de schildpad wordt toegeschreven
aan de Griekse filosoof Zeno van Elea. Als een schildpad
een voorsprong heeft op de snelle Achilles, kan die de ach-
terstand inlopen, maar de schildpad nooit inhalen. Achil-
les is natuurlijk ook bekend vanwege zijn hiel, zijn zwakke
punt. Precies waar Aguilar Ruvalcaba zijn breuk had.

Op de muren van het atelier heeft Aguilar Ruvalcaba het
patroon van een schildpaddenschild getekend. Hij plaatst
de kijker in de positie van een schildpad die ziet hoe traag
de cartooneske wereld aan zich voorbijtrekt.

Nostalgie
Ook Tanja Engelberts zet de tijd stil in haar atelier. Ze ging
terug naar een project waar ze een paar jaar geleden aan
werkte. Engelberts verdiepte zich in het offshoreland-
schap op de Noordzee. Midden in haar atelier staat een
modelbouw boorplatform: “Dat heb ik een beetje als gein -
tje gekocht. Samen met een andere kunstenaar op de Rijks
heb ik elke zaterdag lekker zitten knutselen.”

Engelberts maakte een film over olieplatforms. Vooral
over de manier waarop ze ontmanteld worden, want door
de energietransitie zijn ze overbodig geworden. “Plat-
forms die in twintig jaar zijn opgebouwd, worden in vier
weken in Vlissingen ontmanteld.”

Ze maakte ook een installatie met tachtig dia’s, met tek-
sten die ze schreef op basis van interviews met mensen die
daar werken. In totaal ging ze zeven keer naar diverse
booreilanden en boorplatforms. “Ik had veel research ge-
daan. Als je bijvoorbeeld het verschil niet kent tussen een
platform en een booreiland, hebben ze al geen zin meer
om met je te praten.”

De eerste keer moest ze ook een offshorecursus doen,
met een onderdeel in een zwembad waarbij ze uit een kooi
moest ontsnappen. Uiteindelijk is het project ook een
beetje nostalgisch. “Mensen hebben dertig jaar op die plat-
forms gewerkt en als ze met pensioen gaan, wordt het hele
platform weggehaald. Dan is er niks meer wat aan hun
werk herinnert.”

Ook de presentatie van Ian Page zou je nostalgisch kun-
nen noemen, al zit diens werk wel boordevol ironie. De
Amerikaan laat een aantal panelen zien, achtergrond-
doeken die hij kocht in Los Angeles, de stad waar hij voor-
heen woonde. Page droomde ervan om in een filmsetting
te gaan wonen, vertelt hij. “Ik had een stukje land en
 bedacht dat het handiger was in een filmset te leven dan
een echt huis te bouwen. De regels voor huizen zijn heel
strikt, maar een filmset hoeft nergens aan te voldoen.”

Toen hij de achtergronden tegenkwam, klopte alles. “Ik
zag een driehoek ontstaan: mijn voornemen om in een
filmset te gaan wonen, mijn huidige leven in Europa, en de
verwarring die deze dingen met elkaar veroorzaakte. Er
was de geïdealiseerde, fictieve wereld, en mijn Ame -
rikaanse perspectief op Europa. Het is natuurlijk heel
 ongemakkelijk om het Colosseum in Rome in Amsterdam
te laten zien en te weten dat dit gedaan is door een Ameri-
kaan van wie verwacht wordt dat hij alles generaliseert.”

De kaartverkoop voor de Rijksakademie  Open Studios, van 
17 t/m  27 juni, begint kort voor de aanvangsdatum.
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‘Het gaat om
samenkomen,
het sociale
aspect van
iets maken’

‘Het lijkt een
prestigieus
instituut,
maar binnen
valt dat weg’

Lotte van Geijn doet als kunstenaar vooral onderzoek. “Ik
vind mezelf niet zo interessant, dus ik ben meer geïn -
teresseerd in research van anderen.” Toen ze aan haar
werkperiode op de Rijksakademie begon, ging ze zich ver-
diepen in de geschiedenis van het instituut. Van de plek
ook, vooral. Ze schuurde de vloer van haar atelier af en
ontdekte allerlei verborgen verflagen. 

Van Geijn ging ook met een andere blik kijken naar de
voormalige cavalleriekazerne, waar paarden woonden en
later medicijnen werden  geproduceerd en opgeslagen.
Omdat ze het vreemd vond dat niemand ooit serieus naar
de bomen op het terrein had gekeken, vroeg ze Hans Kal-
jee, de bomenspecialist van Amsterdam, langs te komen.

Boorplatformfilm 
en onderzoekskunst
Tijdens de Rijksakademie Open Studios
laten 44 kunstenaars gedurende 11 dagen
zien wat zij de afgelopen 18 maanden in hun
ateliers maakten. Vijf van hen lichten hun
werk hier toe. ‘Ik heb elke zaterdag lekker
zitten knutselen aan een bouwmodel.’

Kees Keijer

Daniel Aguilar
Ruvalcaba komt
uit Mexico. Het
schildpad -
patroon op de
muren is
onderdeel van
een werk dat hij
baseerde op de
paradox van
Achilles en de
schildpad. 

Lotte van Geijn
verdiepte zich in
de geschiedenis
van de
Rijksakademie.
‘Ik kwam hier al
als tiener.’

De Amerikaan
Ian Page toont
tijdens de 
Open Studios
achtergrond -
panelen van
filmsets uit Los
Angeles, waar hij
eerder woonde.
‘Mijn droom 
was in een
filmsetting te
gaan wonen.’ 

Het atelier van
Julian Abraham
‘Togar’, uit
Indonesië, lijkt
een soort
muziekstudio.
Hij heeft
tekstwerken
gemaakt die
referen aan
muziek en
geluid.

Tanja Egelberts
maakte een 
film over
olieplatforms.
‘Platforms die in
twintig jaar zijn
opgebouwd,
worden in vier
weken in
Vlissingen
ontmanteld.’
FOTO’S JAKOB VAN
VLIET

Zo weet Van Geijn nu alles over de esdoorn op het terrein
van de Rijksakademie. Hij staat vlak bij het water, aan de
schuine kant van het talud. De boom is 100 jaar oud. Om-
dat hij vrij moeilijk bereikbaar is, is hij eigenlijk niet te
snoeien. Door de schuine ondergrond heeft hij extra hout
aangemaakt, waardoor de vorm van de stam steviger is.

Van Geijn onderzocht de geschiedenis van de Rijks -
akademie en is nu zelf onderdeel van die geschiedenis. “Ik
ben geboren en getogen in Amsterdam, als tiener kwam ik
hier al met mijn ouders naar de Rijksakademie Open. Dat
ik dit nu van binnenuit mag meemaken, is heel bijzonder.
Er is geen enkele druk. Nul. Van buiten lijkt het een presti-
gieus instituut, maar als je binnen bent valt dat helemaal
weg. De open dagen zijn voor mij ook het minst belangrijk
van mijn hele verblijf hier. De tijd en ruimte die je krijgt om
je onderzoek te doen, is geweldig. Ook tijdens corona er-
voer ik het als een heel veilige omgeving.”

Spoor van geweld
De Indonesische kunstenaar Julian Abraham ‘Togar’
kocht aan het begin van de pandemie een drumstel. Zijn
atelier werd uiteindelijk een ruimte die het meest lijkt op
een muziekstudio. Er staan mengpanelen, allerlei instru-
menten en andere muziekapparatuur. De ruimte staat vol
met cassetterecorders, walkmans en dozen met cassettes,
die hij kocht via Marktplaats. “Wist je dat Ajax ooit werd
gesponsord door TDK?”

Togars ruimte werd veel gebruikt om te jammen, maar
hoe dat precies ging, kan hij niet vertellen. We moeten in
elk geval niet direct aan muziek denken, zegt hij. Dat is te
beperkt. “Muziek is een abstracte constructie, hoe zou je

muziek definiëren? Muziek op zich is ook niet belangrijk,
het gaat om het samenkomen, het sociale aspect van iets
maken.”

Togar heeft ook een aantal tekstwerken gemaakt die
 refereren aan popmuziek en geluid. Om Music is a norma-
lization of violence te verduidelijken, pakt hij een doek uit
een hoek van het atelier. “Die heb ik gebruikt om het ge-
luid van de bassdrum te dempen. Na een tijd kwam er een
gat in de stof, eigenlijk een spoor van geweld, want de doek
ging kapot door het drummen.”

Hij ontdekte dat de kranen op de Rijksakademie vreem-
de geluiden maken. Als je er met je vingers op tikt, ontstaat
bijvoorbeeld een brommend geluid. Andere kranen
 gingen piepen als je ze zachtjes openzet. Togar maakte er
video’s van, waarbij hij het geluid combineert met een ma-
chine die hij demonstreert. Tussen twee drumvellen die

kunnen kantelen, glijden kogeltjes heen en weer. Zo ont-
staat de illusie van een branding.

Botten
Toen Daniel Aguilar Ruvalcaba uit Mexico naar Amster-
dam kwam, zat er een plaat met schroeven in zijn hiel. Hij
was van een muur gevallen, waarbij hij meerdere botten
had gebroken. Het lag voor de hand daar iets mee te doen,
vertelt hij in zijn chaotische atelier. 

Aguilar Ruvalcaba legt snel verbanden tussen de meest
uiteenlopende onderwerpen en weet binnen de kortste
tijd de juiste dingen te laten zien om zijn punt te maken.
Botten, daar was hij al langer mee bezig. Vandaar ook de
stoffen dinosaurus die in zijn atelier ligt. Die gaat hij later
samenpersen tot de vorm van een bot, waarna het beeld
een plek krijgt op een plein in Mexico. In Zuid-Mexico ligt
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Special Art
Naast het reguliere kunstcircuit bestaat een parallelle we-
reld met kunstenaars die autodidact zijn, buiten galeries
om opereren en anderszins buiten de mainstream vallen.
Onder deze ‘outsider artists’ wordt elke vier jaar de Special
Award uitgereikt. Jurylid Mai van Oers stelde een tentoon-
stelling samen met zes van haar favoriete genomineerden
uit het verleden. Te zien zijn onder andere keramische
 totems van Heinze van Dijken, de gestapelde tekeningen
van gewelddadige actiescènes van Thomas Verlaek en het
poëtische werk van Ab Stiva, waarin dieren en planten in
vredige harmonie samenleven.
T/m 27 juni in Galerie Fleur & Wouter, Van Ostadestraat 43A

Sander Breure & Witte van Hulzen: 
Open Air
Het afgelopen coronajaar heeft het onderscheid tussen
publieke en private ruimte doen vervagen. We mochten
thuis beperkt bezoek ontvangen en spraken massaal af in
parken en plantsoenen die een soort verlengstuk van de
woonkamer werden. Kunstenaarsduo Sander Breure en
Witte van Hulzen, meesters in het prikkelend becommen-
tariëren van de actualiteit, past tijdens de Amsterdam Art
Week een ruimtelijke omkering toe op de galerieruimte
van tegenboschvanvreden. De deuren en drempels zijn uit
de gevel gelicht en iedereen kan zo binnenlopen. In de
ruimte ligt de sculptuur van een duiker die van binnen
naar buiten beweegt, een sprong naar de vrijheid.

Het viel niet mee om vergunningen te krijgen voor deze
actie. De gemeente eiste dat de ruimte ’s nachts wordt
 afgesloten met panelen en dat er overdag toezicht is op het
naleven van de coronamaatregelen. Geen probleem, von-

Deze editie van Amsterdam Art is niet alleen verplaatst van november
2020 naar juni dit jaar, maar ook verlengd van een weekend naar meer
dan een week. Wat onveranderd bleef, is het bijzondere programma. 
Een bescheiden greep uit het royale aanbod.
Edo Dijksterhuis

den de kunstenaars. Ze huurden studenten in als sup-
poosten, die niets anders doen dan officieel aanwezig zijn
in deze tijdelijke openbaarheid.
T/m 24 juli in tegenboschvanvreden, Bloemgracht 57

Otobong Nkanga: 
Lingering on the Rim
Het werk van Otobong Nkanga gaat vaak over de mense -
lijke omgang met natuurlijke hulpbronnen, en hoe het
winnen ervan vaak leidt tot verminking van het land-
schap. De geboren Nigeriaanse legt daarbij de nadruk op
de scheve politieke verhoudingen die het destructieve
 gedrag in standhouden. In haar nieuwste werk komen
 deze onderwerpen tot leven in onder meer een textielwerk
en een installatie waarin stenen, archieffoto’s en stukjes
 koper een associatief en poëtisch verhaal vertellen.
T/m 25 juli in Galerie Lumen Travo, Lijnbaansgracht 314

Reflex Second Space: 
The Residence
Reflex Gallery opent een tweede locatie, maar dit keer is
het iets anders dan een traditionele tentoonstellings -
ruimte. Het is een kruising tussen atelier, kunstenaars -
residentie, presentatieplek, bibliotheek en ontmoetings-
arena. Het voormalige woonhuis is hiervoor volledig
verbouwd. Zo is er een verdieping uitgehaald, waardoor
een ongewoon hoge ruimte is ontstaan die zich leent voor
buitenissig grote beelden of schilderijen. Het is de bedoe-
ling dat kunstenaars van de galerie en van buiten worden
uitgenodigd om hier een tijdje te verblijven. Geïnspireerd
door het dertig jaar omvattende archief en de binnenstad
om de hoek, kunnen ze nieuw werk maken en dat even -
tueel tonen.
Weteringschans 79A

Walk on by
Galerie Stigter Van Doesburg gaat een samenwerkingsver-
band aan met binnenhuisarchitect Ruud van Oosterhout.
Die heeft een prachtige ruimte naast het Rijksmuseum,
die hij vier keer per jaar ter beschikking stelt voor tentoon-
stellingen van de galerie. Het worden presentaties op het
kruispunt van kunst en vormgeving. De eerste, getiteld
Walk on by, vindt plaats tijdens de Amsterdam Art Week.
Er is werk te zien van Thomas Raat, Lucas Lenglet en Pim
Blokker.
T/m 15 juli in RVO, Stadhouderskade 42

Alternative residency tours
Naast internationaal beroemde kunstenaarsresidenties
als de Rijksakademie en De Ateliers, kent Amsterdam nog
meer plekken waar kunstenaars van buiten een tijd kun-
nen verblijven. Tijdens de Amsterdam Art Week stellen
vier hun deuren open.

In Zuidoost is BijlmAIR dé plek waar kunstenaars
 kunnen wonen, werken en tentoonstellen. In Noord runt
Framer Framed sinds 2018 Werkplaats Molenwijk. Sociaal
kunstenaar Domenique Himmelsbach de Vries heeft er de
afgelopen weken gewerkt aan een ideeënbibliotheek met
120 schetsen voor interventies, die hij bedacht in gesprek
met buurtbewoners.

In de Kolenkitbuurt in West bevindt zich Wow, waar alle
disciplines welkom zijn, van klassieke muziek tot mode-
ontwerp. Iets meer richting centrum: de Thami Mnyele
Foundation. Deze organisatie brengt al ruim dertig jaar
Afrikaanse kunstenaars naar Amsterdam. Op dit moment
is Bernard Akoi Jackson uit Ghana te gast.
Op 26 juni om 12.00 uur, aanmelden via
www.amsterdamart.com

Juul Hondius: 
To Unveil a Star
Al vijftig jaar staat voor het Navo-hoofdkwartier in Brussel
een grote ster. Het is een kunstwerk gemaakt door
 Raymond Huyberechts. Josef Luns liet zich in 1971 als eer-
ste fotograferen met de roodbruin stalen kolos als decor.
Sindsdien is de sculptuur uitgegroeid tot symbool van het
trans-Atlantische militaire verbond.

In zijn eerste speelfilm, To Unveil a Star, gaat Juul Hon -
dius in gesprek met de ster. Hij legt het kunstwerk per-
soonlijke en ethische vragen voor, die aanleiding zijn voor
bespiegelingen over ideologie, de weergave van politiek in
de media en rol die het iconische beeld hierin speelt.
20 juni om 14.00 uur in Filmmuseum Eye, met na afloop een
 gesprek met Juul Hondius


