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Lezersactie
Maakkansopeengesigneerd
exemplaarvanDisappearing into the
Painting vanBethNamenwirth.
Het Parool biedt lezers de mogelijkheid de print
Disappearing into the Painting van Beth Namenwirth te kopen, in een gesigneerde oplage van
99 exemplaren.
Beth Namenwirth (1969) schildert haar eigen wereld en de wereld die via sociale media tot haar
komt. Ze doet dat in een losse en expressieve stijl,
met veel humor en milde ironie. “De afgelopen
jaren heb ik vrij kleine schilderijen gemaakt,” aldus
Namenwirth. “Ik probeer ze zo snel mogelijk te
maken, omdat ik gemerkt heb dat dat de expressiviteit ten goede komt en de verf dan als het ware
gaat leven. Meestal kies ik alledaagse onderwerpen waar iets geks mee is, of die ik vervreemdend vind, of onderwerpen waar ik sterke emoties
bij voel. Zoals politieke of maatschappelijke thema’s. Door een aantal bestaande visuele elementen te combineren creëer ik een nieuwe
werkelijkheid, die dan uitdrukt wat ik wil zeggen.”
Personen die naar kunst kijken, is een favoriet onderwerp van Namenwirth. “Misschien omdat ik
zelf kunstenaar ben, intrigeert de manier waarop
er naar kunst wordt gekeken me. Een schilderij is
een statisch voorwerp, maar zodra er door iemand naar gekeken wordt, gaat het leven in de
waarneming van degene die kijkt.”
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ABC voor
de beginnende
kunstkoper

rimairemarkt

Op hedendaagse kunstbeurzen en in galeries wordt vooral kunst gepresenteerd die rechtstreeks uit het atelier
komt. Wie hier koopt, is de eerste eigenaar. Dit circuit
heet dan ook de primaire markt. Veilingen en kunsthandels vormen de secundaire markt, waar de kunst al door
verscheidene handen is gegaan.

Q

uotiënt(creatief)

Naast het intelligentiequotiënt (IQ) en emotioneel quotiënt (EQ) wordt steeds vaker gesproken over het creatief
quotiënt (CQ): het creatief vermogen om onverwachte
verbindingen te leggen. Kunstenaars zijn specialisten
hierin, maar ook leven met kunst verhoogt het CQ. Constante interactie met de belevingswereld van een ander
opent de geest en bevordert intellectuele lenigheid.

R

A

fmetingen

Wanden op een kunstbeurs zijn doorgaans hoger dan
doorsnee plafonds volgens het Bouwbesluit. Je kunt je
dus makkelijk verkijken op de grootte van een schilderij of
foto. Vraag de galeriehouder daarom naar de afmetingen
en plak desnoods thuis het oppervlak met kranten op de
muur zodat je een idee hebt hoe het kunstwerk zich verhoudt tot de woonkamer. Ook niet onbelangrijk: het werk
moet door de voordeur passen.

edenktijd

C

ollectioneur

Sommigen noemen zich al collectioneur met tien werken
aan de wand, anderen schrikken terug voor die term, ook
al hebben ze meer kunst in huis dan ze ooit kunnen ophangen. Wat deze verzamelaars gemeen hebben is de
honger naar meer.

D

urf

De beste kunstaankopen zijn de werken waarvan je in eerste instantie niet helemaal zeker weet wat je er goed aan
vindt. Daar blijf je naar kijken en nieuwe dingen in ontdekken. Durf kan soms een misser opleveren, maar veel
vaker langdurig plezier.

E

ditie

Graﬁek, fotograﬁe maar ook werk in andere media wordt
vaak geproduceerd als een serie identieke of gelijkwaardige exemplaren. Dat kunnen er 3 of 5, maar ook 200 zijn,
exclusief de artist proofs (AP) die de kunstenaar achterhoudt voor eigen gebruik. Hoe lager de oplage, hoe duurder het werk doorgaans is. Soms gaat de prijs omhoog
naarmate er minder nummers van een editie over zijn.

F

otografie

Pas in de jaren tachtig werd fotograﬁe breed erkend als
kunst. Sindsdien zijn gespecialiseerde musea, galeries en
beurzen opgericht en is het medium door zijn laagdrempeligheid populair onder beginnende verzamelaars.

G

rafiek

Voor graﬁek – ook wel prentkunst genoemd – maakt de
kunstenaar gebruik van druktechnieken om werk in opla-

eproductie

De meeste kunstliefhebbers beginnen met een poster van
Dalí of Monet aan de wand. Zo’n reproductie van een
meesterwerk valt echter in het niet bij een echt schilderij
van een onbekende maker. Je voelt de authenticiteit. Pas
op bij online kunstkoop: sommige sites bieden reproducties aan als de real deal.

S

choonmaken

Een nat doekje of een paar druppels schoonmaakmiddel
kunnen een kunstwerk onherstelbaar beschadigen. Afstoﬀen van lijsten is geen probleem, maar poetsen met
Glassex is vragen om problemen. Ingehuurde schoonmaakkrachten moeten goed worden geïnstrueerd over de
omgang met kunst. In het geval van ingewikkelde sculpturen of atypische materialen, altijd even contact opnemen met de kunstenaar of de galerie.

tekst Edo Dijksterhuis, illustratie Olf de Bruin

Liefde op het eerste gezicht is mooi, maar soms is het beter een nachtje te slapen over een aankoopbeslissing. Als
het werk de volgende ochtend nog steeds door je hoofd
spookt, is het een blijvertje. Om er zeker van te zijn dat het
er dan nog is, kun je een optie nemen.

Formaat print 28x23cm
Afwerking piëzografie(hoogwaardige
inkjetprint)op 210gramsInnovaIFA24
FineArtPaper
Prijs €99inclusiefbtw,exclusiefporto
(€15);deprintzitnietineenlijstenwordt
veiligineenbrievenbusdoosverstuurd
Oplage 99exemplaren,genummerden
gesigneerd
Om te bestellen mailt u naar
info@99uitgevers.nlondervermelding
van ‘LezersaanbiedingHetParool’.Dan
ontvangtuvervolgensdegegevensoverde
betalingenverzending.Ditkanenkelewerkdagenduren
Let op opisop.Wieheteerstkomt,het
eerstmaalt.

P

Weinigdingengevenzoveelvoldoeningals
hetkopenvankunst.Maardekunstmarktis
veelvormigennietaltijdevenoverzichtelijk.
Deze26lemma’sgevendebeginnende
kunstkoperwathouvast.
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Disappearing into the Painting
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T

axatie

ge te maken. Etsen worden al gemaakt sinds de vroege
16de eeuw. Recentere technieken zijn houtsneden en gravures, zeefdruk en linosnede. Prenten kunnen op zichzelf staande werken zijn, of onderdeel van een graﬁekmap.

Voor veel hedendaagse kunst geldt: zodra het de galerie
verlaat is het ﬁnancieel niets waard, omdat er geen secundaire markt voor bestaat. Toch heeft het soms zin kunstbezit te laten taxeren, bijvoorbeeld in het geval van overerving of een bruikleenoverkomst met een museum.

H

U

andtekening

nica

Een kunstwerk gaat vaak vergezeld van een authenticiteitscertiﬁcaat. Veel belangrijker echter is de handtekening van de maker. Die kan staan in de marge van de afbeelding, en zit bij ingelijst werk soms verborgen onder
het passe-partout. De achterkant van het werk is ook een
geëigende plek voor zo’n essentiële krabbel.

Het tegendeel van een editie is een uniek werk. Schilderijen zijn vrijwel altijd unica, maar het komt ook voor dat
er van een foto of een videoﬁlm slechts één exemplaar bestaat. Schaarste beïnvloedt de prijs en het zal niet verbazen dat unica duurder zijn dan werk in oplage.

I

V

nstagram

erzekering

Instagram is populair als virtuele kunstetalage en een
goede plek om nieuw werk te spotten. Bedenk wel dat
kunst in gefotografeerde vorm anders is dan het ‘echte
ding’. Sommige goede kunst laat zich lastig vastleggen,
terwijl bepaalde middelmatige kunst al snel een aantrekkelijk plaatje oplevert.

Kunst wordt niet gedekt door de meeste inboedelverzekeringen. Je krijgt bij brand in ieder geval niet het aankoopbedrag terug. Er zijn gespecialiseerde verzekeringen van
bijvoorbeeld ASA of Hiscox, maar die vragen om taxatierapporten en een bepaald niveau van beveiliging.

W

Jong

allpower

Een bescheiden budget maar toch op zoek naar een
kunstwerk van enig formaat? Koop jong. De prijzen van
beginnende kunstenaars liggen relatief laag. Het risico
bestaat dat zo’n maker vervolgens een compleet andere
weg inslaat of er misschien zelfs helemaal mee stopt,
maar hoe leuk is het om later te kunnen constateren dat je
tot de vroegste kopers van een gevestigde ster behoorde?

K

unstKoop

Niet iedereen heeft een spaarpotje voor kunstaankopen.
De KunstKoop van het Mondriaan Fonds biedt uitkomst
met een renteloze lening voor een bedrag van minimaal
€250 en maximaal €7500. Afbetalen in 36 maandelijkse
termijnen.

L

ijst

Een goede lijst beschermt een kunstwerk niet alleen,
maar voegt er ook iets aan toe. Voor de gemiddelde foto of
prent volstaat een standaard product – blank hout is vaak
het beste. Voor kostbare kunst is advies op maat gewenst
van specialisten als Mertens Frames of Proﬁlex. Het loont
altijd te investeren in museumglas dat schadelijk uv-licht
ﬁltert en liefst ook ontspiegeld is.

M

ultimediaal

Kunstenaars combineren steeds vaker verschillende
technieken en media binnen één kunstwerk. Lastig te

Sommige werken hebben het, andere niet: de kracht om
de sfeer van een hele kamer te bepalen. Amerikanen noemen het wallpower en associëren het vaak met grote formaten. Maar ook kleine doeken kunnen knallen, en dan is
wallpower nog indrukwekkender.

Tweedimensionaal
werk kent een
vuistregel voor de
prijsbepaling

benoemen, maar vaak erg spannend. Die verschillende
ingrediënten bieden ook meerdere ‘ingangen’ om de creatie te begrijpen.

N

eostijlen

Sinds de postmoderne jaren negentig is het citeren en
imiteren van vroegere stijlen en stromingen gemeengoed.
Als het met een inhoudelijke bedoeling is, wordt vaak gesproken van appropriation, oftewel toe-eigening. Simpelweg kopiëren resulteert in epigonisme: na-aapkunst die
doet verlangen naar het origineel.

O

pbergen

Door regelmatig kunstwerken op andere plekken en in
wisselende constellaties te hangen, blijf je er nieuwe dingen in zien. Soms moet je een werk even opbergen om het
daarna weer echt te kunnen waarderen. Voor foto’s, tekeningen en andere lichtgevoelige media is zo’n periodieke
pauze sowieso raadzaam. Zorg ervoor dat de kunst altijd
goed is ingepakt met bubbeltjesplastic, of op een stukje
schuimrubber staat.

X

(vermenigvuldiging)

Prijsbepaling in de kunstsector is soms lastig te doorgronden, maar voor tweedimensionaal werk bestaat een vuistregel. Tel de centimeters lengte en breedte van bijvoorbeeld een schilderij bij elkaar op en vermenigvuldig het
met een factor. De hoogte van die factor weerspiegelt de
status van de maker, die wordt bepaald door opleiding en
tentoonstellingsgeschiedenis. Een academieverlater
heeft factor 4-6, een gerenommeerd veteraan 25.

Y

oungCollectorsCircle

Vanaf het begin van deze eeuw zijn clubs voor beginnende verzamelaars opgericht. De meest actieve van dit moment is Young Collectors Circle. Leden bezoeken samen
veilinghuizen, ateliers en beurzen. Ze krijgen advies en
informatie van experts en delen onderling ervaringen uit.

Z

elf

Van sommige verzamelaars wordt gezegd dat ze ‘kopen
met de oren’ en blindelings hun adviseurs volgen. Expertise inwinnen is natuurlijk altijd goed, maar zelf ontdekken en beslissen geeft de grootste kick.
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Adam Grinovich:
collier van 3D geprint
staal met zirkonia.
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‘Je kunt ze dragen,
maar eigenlijk zijn
het gewoon kleine
kunstwerken’

Schedels, spuitbussen
en stillevens
Tussen kunstacademie en beroepspraktijk gaapt
een gat. Talentontwikkelingsprogramma jump!
ontfermt zich over aanstormend talent uit Brabant.
De KunstRAI toont het resultaat.

Daniel Kruger: broche
van zilver,
vindervleugels en glas.

tekst Edo Dijksterhuis

Alexander Blank: gouden ring.
Rob Koudijs: ‘Onze
kunstenaars zijn
opgeleid aan de
kunstacademie.’

Evert Nijland: collier
van zilver met glas.
Terhi Tolvanen:
collier van zilver,
essenhout en
parelmoer.
Bettina Speckner:
broche van zilver,
aluminium en
foto-ets op zink.

“Heftig.” Net als veel galeriehouders werd Rob Koudijs
voor onverwachte keuzes gesteld toen hij zijn galerie in
hedendaagse sieraden vorig jaar moest sluiten. “De eerste
keer zijn we vier maanden dicht geweest, de tweede keer
drieënhalf maanden, dus dat was heftig.”
Tegelijk ontstond er een nieuwe energie. De kunstenaars
waarmee hij werkt zeiden dat ze iets wilden gaan doen. Ze
maakten speciale werken en de galerie bedacht aanbiedingen. “Toen zouden de tentoonstellingen komen die we
hadden gepland. Dat waren belangrijke exposities die al
twee jaar eerder waren afgesproken. Wat moesten we daar
nou mee? Ondertussen waren we al begonnen met e-mails
met speciale aanbiedingen, wat heel goed begon te lopen.”
Koudijs bedacht om online catalogi te gaan maken. De
eerste was van Daniel Kruger, een invloedrijke sieradenontwerper die geboren is in Kaapstad en tegenwoordig
woonachtig is in Duitsland. “Tot onze grote verbazing

‘Deze sieraden
kun je zien als
kleinsculptuur’
Rob Koudijs heeft een toonaangevende galerie
voor hedendaagse sieraden. De sieradentrends
van nu vallen samen met die in de beeldende
kunst. ‘Alles kan, van figuratief tot abstract of
geometrisch.’
tekst Kees Keijer

werd de helft ervan verkocht, zowel aan binnenlandse als
buitenlandse kopers. Dus dat werkte ontzettend goed.”
Rob Koudijs, wiens galerie is gevestigd op de Elandsgracht, staat inmiddels al decennia op de KunstRAI. Eerst
als assistent van een galerie, daarna als compagnon van
een andere galerie en sinds vijftien jaar met zijn eigen
zaak. Koudijs deed voorheen weinig online. “Ik heb een
uitgebreide website waar alles op te vinden is. Maar een
sieraad is over het algemeen driedimensionaal werk.
Mensen willen dat in werkelijkheid zien en voelen. Het is
lichaamsgebonden, dus je wilt het ook op je lijf zien. Met
online verkopen deed ik niet zoveel, maar door corona zijn
we daar ontzettend actief mee geworden en dat is gelukt.”

Architecten

Ogenschijnlijk zitten sieraden in de hoek waar de klappen
zijn gevallen. Zoals consumenten door de pandemie ook
minder aan kleding zijn gaan uitgeven. Wie niet uitgaat,
gaat geen geld aan sieraden besteden, zou je zeggen.
Koudijs denkt dat er iets anders aan de hand is. “Je kunt
deze sieraden ook zien als kleinsculptuur. Je kunt ze dragen, maar eigenlijk zijn het gewoon kleine kunstwerken.
Op de een of ander manier is het gewoon doorgelopen. Ik
heb er geen onderzoek naar gedaan, maar ik kan me voorstellen dat veel mensen thuis zaten, geld overhielden en
toch iets moois wilden kopen.”
Rob Koudijs is een van de weinige galeriehouders in
Nederland die zich uitsluitend richt op hedendaagse
sieraden. Zijn specialisme moeten we niet verwarren met
sieradenateliers, waarvan er heel veel zijn. Dat zijn meestal sieradenontwerpers die een mbo-opleiding tot goud- of
zilversmid hebben gedaan op de Vakschool Schoonhoven.
“Het grote verschil met ons is dat wij werken met kunstenaars die een opleiding hebben gedaan op de kunstacademie, hoewel ze soms ook een ambachtelijke opleiding
hebben gedaan. Daarnaast maken bijna alle kunstenaars
waarmee we werken unieke stukken. In die zin is het te
vergelijken met beeldende kunst. Ateliers die sieraden
verkopen hebben niets te maken met de kunstvoorwerpen
die wij laten zien.”
De klanten van Rob Koudijs zijn bijna allemaal mensen
die ook kunst verzamelen. “Het zijn vaak architecten,
hebben we ontdekt. We hebben geprobeerd daar een
verklaring voor te vinden. Architecten zijn bezig met driedimensionaal werk, maar dan heel groot. Sieraden
brengen dat terug tot een heel kleine schaal. Maar ja, het is
psychologie van de koude grond.”

3D-technieken

Het hedendaagse sieraad is geen markt die erg trendgevoelig is, denkt Koudijs. “Als je de geschiedenis van het
moderne sieraad bekijkt, is dat in de jaren zestig begonnen
met Emmy van Leersum en Gijs Bakker die kachelpijpen
gebruikten om sieraden van te maken. Maar nu zijn de
trends hetzelfde als in de beeldende kunst, namelijk dat
alles kan, van ﬁguratief tot abstract tot geometrisch: het is
er allemaal.”
Ook recente technische ontwikkelingen hebben nauwelijks sporen nagelaten in de wereld van sieraden. “Iedereen dacht dat de komst van 3D-printers een omwenteling
zou veroorzaken. Maar de resultaten waren eigenlijk niet
om aan te zien.” Er wordt vaak geprint in nylon, een materiaal dat volgens Koudijs ‘arm’ is. “De kleuren zijn heel
lelijk en als het apart gekleurd wordt, verkleurt het naderhand. Het is gewoon geen mooi materiaal.”
Evert Nijland, een kunstenaar waar Koudijs mee werkt,
gebruikt wel 3D-technieken, maar alleen in het proces,
niet als eindresultaat. Zijn techniek is vergelijkbaar met

Dag
(2021)
van
jump!talent
Jeroen
Duijf.

op olieverf, waardoor de voorstellingen bijna geboetseerd lijken en nog
intenser zijn geworden.
Ook Remy Neumann heeft een fascinatie voor de dood, of beter: de
transformatie na het sterven. Zijn
schilderijen ogen vrolijk, met felle
kleuren en contrasten, maar tonen
verwelkte bloemen, maden en menselijke ingewanden. Neumann
omarmt verrotting en verval, die hij
schaterlachend wikkelt in cadeauverpakking.

cire perdu, een eeuwenoude techniek om beelden te maken.
De kunstenaar maakt iets in was, waar vervolgens een mal
omheen komt. De was wordt gesmolten, waarna de mal volgegoten wordt met een vloeibaar metaal.
Nijland ontwerpt objecten in de computer en print ze vervolgens uit, maar het uiteindelijke stuk wordt gegoten in een
edelmetaal, zoals zilver. “Ook Adam Grinowich maakt spannende sieraden met digitale technieken, maar hij is eigenlijk
een van de weinigen die er interessante dingen mee doet.”
Zelf begon Koudijs lang geleden met het kopen van sieraden. “Dat was in die tijd voor mannen heel ongewoon. Vrouwen beginnen altijd met kopen, en we proberen de mannen
ook zover te krijgen. Dat lukt in tachtig procent van de gevallen. Dan beginnen we met een heel klein werk, ‘doe dat nou
eens op je revers’. Als mannen het op hun werk dragen,
krijgen ze zulke enthousiaste reacties dat ze ook beginnen te
verzamelen.”

Met de ogen dicht

Niche

Koudijs gaat op de KunstRAI sieraden meenemen van kunstenaars die hij de afgelopen anderhalf jaar niet of nauwelijks
in de galerie heeft kunnen tonen, zoals Katja Prins, Jantje
Fleischhut, Daniel Kruger, Bettina Speckner, Ralph Bakker
Ruudt Peters en Jiro Kamata, Niklas Link en Alexander
Blank.
Sieraden zullen waarschijnlijk altijd een niche blijven binnen de kunstmarkt, maar juist daardoor vindt Koudijs de
KunstRAI zo interessant. “Het is een van de weinige beurzen
waar toegepaste kunst even serieus wordt genomen als de
rest van de beeldende kunst. Er wordt geen onderscheid
gemaakt. Bij de meeste kunstbeurzen is dat wel het geval, dan
kom je er niet tussen.”
“Het is goede kunst, of niet. Of het nou toegepast of beeldend is, vind ik niet interessant. Dat is het prettige van de
KunstRAI, dat alles even serieus wordt genomen.”
Galerie Rob Koudijs – stand 10

Toegepaste kunst
De KunstRAI biedt traditioneel altijd een mix van
beeldende kunst en toegepaste kunst, zoals de sieraden bij Rob Koudijs. Een andere galerie die werkt
met sieradenontwerpers is Galerie Door uit Mariaheide. De galerie brengt op de KunstRAI zowel schilderkunst als sieraden, van ontwerpers als Philip
Sajet en Idiots (het kunstenaarsduo Afke Golsteijn
en Floris Bakker). Het duo Hartog en Henneman presenteert een serie met walnoten waar gezichten van
gemaakt zijn. “Prachtig, herkenbaar en totaal mal,”
volgens Doreen Timmers van Galerie Door.
WonderWood is gespecialiseerd in houten objecten.
De Amsterdamse galerie heeft een brede collectie
vintage stoelen en tafels uit de jaren 40, 50 en
60 en verkoopt heruitgaven van bekende designmeubels. WonderWood richt zich in het bijzonder op
multiplex stoelen van beroemde ontwerpers en
architecten als Hans Brattrud, Jean Prouvé, Alvar
Alto en het echtpaar Charles en Ray Eames.
Particles, gevestigd in de Beurs van Berlage, brengt
glazen objecten van Marieke Schoonderbeek, gemaakt in de Lhotský glasfabriek in Tsjechië. Het lijken
op het eerste gezicht vazen, maar Schoonderbeek
gebruikt de Engelse term vessels omdat de betekenis
van de objecten niet vastligt. De afwerking is fluwelig
mat, wat nogal ongebruikelijk is voor glas. Je zou bijna
vergeten dat de objecten van glas gemaakt zijn.

De schrik zat er goed in bij de Brabantse kunstsector toen vorig jaar
een nieuw provinciaal bestuur aantrad met VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant. Kunst en
cultuur kreeg stevige bezuinigingen
in het vooruitzicht gesteld.
Door de coronacrisis werd iets minder diep gesneden in het cultuurprogramma. Daardoor is in elk geval iets
gered van het talentontwikkelingsprogramma waarin vanaf 2017 ruim
9 miljoen euro is geïnvesteerd. Onderdeel daarvan is jump!, dat is toegespitst op beeldende kunst en nu
een presentatie toont op de KunstRAI.
Onder de vlag van jump! begeleiden
zes Brabantse kunstinstellingen
beginnend kunstenaars bij hun eerste carrièrestappen. Ze worden in
contact gebracht met curatoren en
verzamelaars, krijgen feedback over
hun werkpresentatie en worden gepresenteerd in galeries en op beurzen. Het anderhalf jaar durende traject vult een door veel kunstenaars

Tijdens het
jump!-traject
stapte hij over
op olieverf

als gapend ervaren gat tussen de academietijd, dat artistieke ontwikkeling benadrukt, en de beroepspraktijk.

Stilistische uitersten

Inmiddels is jump! toe aan zijn derde
editie, maar de KunstRAI highlight
de tweede lichting. Deze groep opereerde grotendeels tijdens de coronatijd, toen netwerken en tentoonstellen vrijwel onmogelijk waren. De
acht deelnemende kunstenaars vormen een zeer gemêleerd gezelschap,
dat gezien kan worden als dwarsdoorsnede van de Brabantse kunstscene. Die is behoorlijk internationaal gericht en heeft met
kunstacademie St. Joost en topmusea als het Van Abbe en De Pont, een
stevige voedingsbodem.
Guido Amelsfoort en het duo Rijkers & Blonk vormen de stilistische
uitersten van de presentatie. Amelsfoort laat zich inspireren door straatcultuur, graﬃti en Japanse anime, en
maakt onder meer keramische sculpturen in de vorm van verfspuitbussen
met gezichtjes. Beeldhouwer Johan
Rijkers bouwt theatrale installaties
die door fotograaf Loek Blonk worden vastgelegd en digitaal bewerkt
tot extreem gestileerde voorstellingen waarin religie, romantiek en het
17de-eeuwse stilleven samenkomen.
Ook onder de beoefenaars van traditionele schilderkunst zijn de verschillen groot. Jeroen Duijf zet een
fantasiewereld op het doek, gevuld
met opvallend veel schedels, die
soms een feesthoedje dragen of bloemen uit hun oogkassen hebben
groeien. Tijdens het jump!-traject
stapte hij over van gladde acrylverf

Tessa Chaplins werk is ingetogener.
Zij schildert patronen waar bladeren
en boomtakken in te herkennen zijn
en heel soms mensﬁguren. Het warme kleurgebruik en de tropische ﬂora
roepen associaties op met Paul
Gauguin, vooral bekend van zijn
Tahitischilderijen. Niet zo vreemd.
Chaplin onderzoekt de manier waarop andere, vooral oosterse, culturen
in westerse kunst werden en worden
versimpeld tot exotisch curiosum.
Het niet-westerse perspectief komt
aan bod bij Fang Mij. De dochter van
Chinese migranten zet in haar
doeken het Chinese ideaal van collectiviteit af tegen het Nederlandse
individualisme. Het zijn doorgaans
abstracte voorstellingen op klein formaat, die het beste gezien kunnen
worden als ‘familie’.
De Turkse kunstenaar Murat Yildiz
probeert maatschappelijke buitenstaanders een stem te geven. Bij hem
is tekenen een vorm van performance, waarbij toeschouwers deelnemers
worden, die hem mogen vertellen
welke kleur hij moet gebruiken of
welke vorm hun voorkeur heeft. Hij
tekent soms met de ogen dicht zodat
hij niet ziet wat hij maakt.
Ook uit het buitenland komt de Belgische Maurits Wouters. Voorheen
maakte hij ﬁlms en foto’s waarin hij
ﬁctieve verledens reconstrueerde.
Tijdens jump! ontwikkelde hij zijn
werkwijze verder en ontwierp hij een
documentaire virtualrealitygame.
Het soort inhoudelijke sprong waar
jump! ook voor staat.
jump! – stand 42

Untitled (2020), van kunstenaarsduo Rijkers & Blonk.
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1 Amuse Art
Stefan à Wengen
2 Galerie Wilms
Suzanne Jongmans
Julie van der Vaart
Sandra Kruisbrink
Ulrike Heydenreich
Margot de Jager
8 Luycks Gallery
Toon Berghahn
Henk Duijn
Marjolein Landman
Paul Nassenstein
Niko de Wit
9 Per van der Horst Gallery
John van ’t Slot
Richard Meitner
David Burdeny
Lode Laperre
Bas Meeuws
10 Galerie Rob Koudijs
Beppe Kessler
Alexander Blank
Paul Adie
Jiro Kamata
Nhat-Vu Dang
David Bielander
Hans Hovy
Evert Nijland
Helen Britton
Ruudt Peters
Ted Noten
12 Galerie Dom’Arte
Marc Mulders
ARMANDO
Claudy Jongstra
Margriet Smulders
Sabine Lintzen
Toon Laurense
Erik-Jan van der Schuur

13 Contempo Galerie
Nikkie le Nobel
Willem Speekenbrink
Jan Ros
Cole Morgan
Gurt Swanenberg
Hans Boer
Tjibbe Hooghiemstra
Isabelle Dyckerhoﬀ
Jupp Linssen
Sjef Voets

32 Adoráble ART + DESIGN
André van Lier
Nicolas Lefeuvre
Pietertje van Splunter
Martin Jarrie
Patricia Paludanus
Karola Pezarro
Irene van den Bos
Rikkert Leijs
Paola Masi
Melchior van Dansik

14 Wanrooij Gallery
Leon Keer

33 Lilja Zakirova Gallery
Alexey Pankin
Anwar Abdoullaev
Natalya Zaloznaya
Tania Kandracienka
Katerina Belkina

19 Kahmann Gallery
Justine Tjallinks
Schilte & Portielje
Sara Punt
Chantal Elisabeth Ariëns
20 Galerie Fenna de Vries
Henk Visch
26 Galerie Frank
Welkenhuysen
Qassim Alsaedy & Brigitte
Reuter
M.C.Escher
Jaap Egmond
Markus Lüpertz
Rik van Iersel
27 99 Uitgevers / Publishers
Tammo Schuringa
Margot de Jager
Beth Namenwirth
Robert Zandvliet
Christiaan Kuitwaard
30 Project 2.0 Gallery
Robbert Fortgens

34 Galerie Mokum
Yongjae Kim
Koos van Keulen
Coderch & Malavia
Judith Ansems
Ellen De Groot
Pieter Pander
Zoey Frank
43 jan van hoof galerie
Ingrid Simons
Rob Regeer
Jorn van Leeuwen
Marjolein Mandersloot
Jenny Ymker
Bernarnd Heesen
Joost van den Toorn
Ronald Versloot
Nicolas Dings
Jeroen Allart

47 Janknegt Gallery
Roos Holleman
Erik Buijs
Danielle Kwaaitaal
Hidenori Mitsue
Julia Schewalie
Anita Groener
Bas Lobik
Nathalie Duivenvoorden
48 Galerie Helga Hofman
Erik Oldenhof
Ruthi Helbitz Cohen
Ivan Cremer
Charlotte Caspers
Caroline Hofman
49 Galerie ROGER KATWIJK
Pieter Obels
Dirk Salz
Henny van der Meer
Daniel Bodner
Stefan Peters
Niek Hendrix
Gerard Prent
Tessa Verder
Willem van den Hoed
Annemieke Alberts
50 Galerie Ramakers
52 Art Gallery O-68
Rozemarijn Westerink
Nikki van Es
Maaike Kramer
53 Gallery40NL
Hedy Hempe
55 Kunsthandel Meijer
Roy Lichtenstein
Rupprecht Geiger
Ronald Edens
Helen Vergouwen
Ronald Edens
Keith Haring

57 Kunstruimte KuuB
Erik Suidman
Willem Noyons
Rob Scholte
Johannes Steendam
Piers Secunda
Louis Reijnen
58 Galerie Franzis Engels
Kees de Vries
Willem Harbers
Marian Bijlenga
Romee van Oers
Patrick Bergsma
60 Huub Hannen Galerie
Anke Roder
Danielle van Broekhoven
Hanneke Giezen
Nikki Pelaez
Simone van Bakel
Erik Buijs
61 Galerie de Roos van Tudor
Maartje Roos
Jóna Rasmussen
Lilian Eliëns
Corjan Nodelijk
62 Arnold Ligthart
Kunsthandel
Fons Brasser
Erik Roos
Jan Schoonhoven
Koen Vermeule
Anna Bonheur
63 Gallery Nono by Renee
Wim Nival
Nuria Maria
Bertrand Fournier
64 HLP Galerie
Emil Sorge

67 SmithDavidson Gallery
Irene Zundel
Gavin Rain
Marie Cecile Thijs
Paul Rousso
Lita Cabellut
Marc Lagrange
Zhuang Hong Yi
Federico Bianchi “Fede”
Ronald A. Westerhuis
Willem van Weeghel
69 Gallery Untitled
Carlijn Kingma
Lenny Oosterwijk
Pepijn van den
Nieuwendijk
Raoul Deleo
Floris Hovers
Laura Schurink
Sander Buijk
70 Galerie Bart
Sjaak Kooij
Choki Lindberg
Frode Bolhuis
Jeppe Lauge
Tamara Muller
Harry Markuse
72 galerie with tsjalling:
Anne van As
Georg Óskar
Terry Thompson
73 Root Gallery
Lisette Schumacher
Jan Kuhlemeier
Donald Schenkel
Sophie de Vos
76 Okker Art Gallery
Tom Wesselmann
77 Teigetje&Woelrat
Gerard Reve

79 gallery 9
contemporary art
Takashi Suzuski
Martijn Duifhuizen
Cornelia Bruinewoud
Rob van Leeuwen
Bilal Chahal
Anjeliek Blaauw
Joost Tholens
Dinieks
80 Contour Gallery
Alia Ali
Jan Pypers
Marie Pop
Lars van den Brink
Erik Hijweege
Petra Laaper
82 Kunsthandel E.J. van
Wisselingh & Co.
Constant
84 WonderWood
Jeroen Henneman
Antonius Driessens
Klaas Gubbels
Egmond Atelier
Floris Hovers
85 Rueb – Modern and
Contemporary Art
Joost Rüpp
Jonathan Meese
Geert van Fastenhout
Toni Costa
Rob Birza
Hieke Luik

87 Chiefs & Spirits
Francois du Plessis
Toyin Loye
Stefan Gross
Mathijs Siemens
Oliver Czarnetta
Annelies Horden
Monika Radhoﬀ-Troll
Kerstin Vegelahn

Special
3 Vroom & Varossieau
Takeru Amano
68 Beukers Modern Art
Karel Appel
Antoni Tàpies
Eduardo Chillida
Bram van Velde
Sam Francis
Otto Piene
Günther Uecker
86 Galerie SANAA
Jessica Skowroneck
Anna Frydman
Rabi Koria
Piccolo
23 Galerie Getekend
Harm van den Berg
Marlies Appel
Mynke Buskens
24 Particles Gallery
Marieke Schoonderbeek
25 Dürst Britt & Mayhew
Alejandra Venegas

37 Koster Fine Art Gallery
Tina Trumpp
Van de Camp &
Heesterbeek
Astrid Verhoef
Alexandra Brand
David Ballam
41 KYAS ART SALON
Inbar Hasson
Rinus van Hall
Yoshiyasu Tamura
38 VanSpijk Kunstboeken
Wim Biewenga
Sebastiaan Spit
Gies Backes
Nicolas Dings
39 Galerie Nasty Alice
Andrea Lehnert
Dorien Plaat
Eliot Allsop
Martin Schuster
Manita Kieft
40 SBK Kunstuitleen
& Galerie
Anne Roos Regenboog
Angèle Etoundi Essamba
Martha Scheeren
Irieé Zamblé
46 BOOMBERG ART
Vulkers
17 Sander Creman A|D|P
& Galerie Larik
Hans van der Ham

22 Post Modern Collection
Roosje van Donselaar
Sander Wassink
Marian Bijlenga
Bernard Heesen &
Nienke Sikkema
Koos Breen
Floris Hovers
Nynke Koster
Chris Kabel
Anne Geene
Simon Oud

Art on Paper

Openingstijden

AP1 99 Uitgevers /
Publishers
Margot de Jager
Tammo Schuringa
Beth Namenwirth
Robert Zandvliet
Christiaan Kuitwaard

Woensdag 8 september
16.00 – 21.00 uur
(besloten opening)

AP2 Coppejans Gallery
Hans Lemmen

36 Ten Haaf Projects
Peer Vink
Sebastian Weggler
Luka Kurashvili

AP3 Livingstone gallery
Raquel Maulwurf
Daniele Galliano
Ruri Matsumoto

44 Serieuze Zaken
Maarten en Billie
Slagboom
Floor van Keulen

AP4 Galerie Helga Hofman
Caroline Hofman
Charlotte Caspers
Ivan Cremer
Ruthi Helbitz Cohen
Erik Oldenhof

66 TORCH Gallery
Casper Braat
Eddy Posthuma de Boer
Thijs Zweers
74 Galerie 158
Abdelkader Benali
Madelon Verbeek
Remco Dikken
75 Galerie door
Uwe Poth
Uwe Poth & Seet van Hout
Violeta Adomaityte
Philip Sajet
Afke Golsteijn &
Floris Bakker
Hartog & Henneman
Felicia Mülbaier
Elwy Schutten
Danni Swaag

AP5 Galerie Bart
Toni van Tiel
AP6 Kunstruimte
Wagemans
Rob Renoult
AP7 SinArts Gallery
Naoki Fuku
Zhu Hong
Ma Hui
AP8 Galerie Wichtendahl
Esther Glück

Donderdag 9 september
12.00 – 21.00 uur
Vrijdag 10 september
12.00 – 21.00 uur
Zaterdag 11 september
11.00 – 18.00 uur
Zondag 12 september
11.00 – 18.00 uur

Kaartverkoop

Via www.kunstrai.nl.
Lezers van Het Parool krijgen
50 procent korting op een
entreekaart o.v.v. de code:
PAROOLKUNSTRAI2021
(geldig van donderdag tot
en met zondag).

Maatregelen

Alle bezoekers aan de
KunstRAI 2021 wordt
gevraagd bij aankomst een
geldig vaccinatie-, test- of
herstelbewijs te tonen via de
CoronaCheck-app. Tijdens
de beurs wordt rekening
gehouden met de dan
geldende coronamaatregelen, zoals gepaste
afstand en aanvullende
hygiëne.
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Tips
van de
kunstredactie

Boven: The Wanderer # 21
(2018) van Robert Zandvliet; zwarte gesso op handgeschept papier, 21 x 30 cm.
Onder: Papieren sculptuur
Woman with Red Lips
(2017) van Annette
Meincke-Nagy.

“Het is een wereldwijde trend.” Jeroen Dijkstra van
Livingstone Gallery in Den Haag signaleert dat beurzen
voor werk op papier overal opduiken. “Ik heb bijvoorbeeld
op Art on Paper in New York gestaan. Dat is ongelooﬂijk
groot. Het is van hetzelfde niveau en heeft dezelfde oppervlakte als The Armory Show in dezelfde stad. Ook in Parijs,
Brussel, Madrid en Lissabon worden beurzen georganiseerd met louter werk op papier. Het is een wereld op zich.
Op de Buchmesse in Frankfurt, de grootste boekenbeurs
ter wereld, heb je een afdeling met werk op papier en edities.”
Het is volgens Dijkstra een fenomeen dat al jaren aan de
gang is, maar dat nu vanuit de hedendaagse kunst nieuwe
impulsen krijgt. Vanaf 2012 organiseerden Hans Gieles en
Francis Boeske een succesvolle beurs met werk op papier,
Amsterdam Drawing, gevestigd in een tijdelijk paviljoen
in Amsterdam-Noord.
In 2018 vond die beurs een vervolg met Art on Paper, een
kunstbeurs in de Zuiveringshal van de Westergasfabriek.
Door corona kon de papierbeurs vorig jaar niet doorgaan
en dit jaar is Art on Paper eenmalig onderdeel van de
KunstRAI. “Het idee daarvoor ontstond in Berlijn. Daar
heb je altijd een gewone beurs, Positions, en een tekeningenbeurs, Paper Positions. Die twee beurzen zijn vorig jaar
vanwege corona tijdelijk samengevoegd.”

Green Room (2019)

Choki Lindberg (Galerie Bart, stand 70 en AP5)

Michiel van den Berg

“Het werk van de Deense Choki Lindberg oogt
realistisch, en toch klopt er iets niet. Ze fotografeert interieurs waar al jaren niemand meer is
geweest. Ooit zorgvuldig ingerichte huizen, waar
nu de planten dwars door de vloer komen en gaten
in de plafonds zitten. Het blijken minidecors te
zijn, die Lindberg tot in het absurde detail nabouwt en daarna fotografeert alsof ze levensgroot
zijn. In haar nieuwste werk staat het water inmiddels tot halverwege de vensters. De natuur neemt
alles over, geen mens meer te zien.”

Tragedy of David (2021)
Peer Vink (Ten Haaf Projects, stand 36)

Kees Keijer

Intiemer

Dijkstra vroeg enkele Nederlandse en internationale galeries om mee te doen. Een deel daarvan moest in tweede instantie afhaken, omdat diverse beurzen in het buitenland
gelijktijdig doorgang vonden. Er moeten harde keuzes
worden gemaakt, want als gezegd zijn er op dit moment
wereldwijd veel papierbeurzen. En daar komt een gespecialiseerd publiek op af van verzamelaars en conservatoren.
“Voor galeries in Nederland is dat een heel belangrijke
manier om in contact te komen met zulke mensen,” zegt
Dijkstra. “Rijksmuseumdirecteur Taco Dibbits zal niet
naar alle beurzen gaan, maar bijvoorbeeld wel naar de
Tefaf. Zijn conservator tekeningen gaat wel naar zo’n gespecialiseerde papierbeurs. Op de vorige editie van Art on
Paper in Amsterdam kwam de tekeningenconservator van
het Rijksmuseum ook. Onze kunstenaar Raquel Maulwurf, die we nu ook weer brengen, heeft daardoor een heel
goed contact opgebouwd, waardoor nu twee grote werken
worden opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum.”
Dijkstra heeft ook wel een verklaring voor de huidige belangstelling voor werk op papier. “Ik heb mijn galerie al
dertig jaar, maar ik ben begonnen als uitgever van onder
meer graﬁek. Wij merken een ontwikkeling dat mensen
steeds vaker liefst unieke kunst willen kopen. Een kunstwerk waar maar één exemplaar van bestaat, maar niet
meteen voor de prijs van een schilderij. Tekeningen zijn
over het algemeen ook iets kleiner, dus je kunt eigenlijk
voor een mooie prijs een origineel kunstwerk kopen.”
Daarnaast is een tekening wat directer dan een schilderij, luidt het veelgehoorde argument. Een tekening laat het

‘Bij werk op papier
zie je echt de hand van
de kunstenaar, zijn
emotie’
handschrift op een intiemere manier zien, alsof je over de
schouder van de kunstenaar meekijkt. “Ik heb een keer
een mooie tentoonstelling gemaakt met Sol LeWitt. De
meeste grote muurschilderingen van hem werden in
opdracht gemaakt. De opdrachtgever kreeg dan gewoon
een schemaatje, dat door andere kunstenaars op een muur
gemaakt werd. Maar ik wilde werk op papier van hem.”
Het lukte om negen werken van LeWitt naar de galerie te
krijgen. “Daarin zag je echt de hand van de kunstenaar,
zijn emotie. Terwijl dat in zijn eigenlijke werk als conceptuele kunstenaar afwezig was. Dat maakt tekenen zo inte-

Art on Paper is een beurs speciaal voor kunst op papier.
Voorheen in de Westergas, dit keer te gast op de KunstRAI.
‘Mensen kopen nu liefst iets waarvan maar één exemplaar is.’

Origineel werk voor
een mooie prijs
Kees Keijer
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ressant. Op de Teekenschool van het Rijksmuseum staat
niet voor niets ‘Tekenen is spreken en schrijven tegelijk’.”

Internationale reputatie

Een van de deelnemers aan Art on Paper is een jonge galerie uit Antwerpen, Coppejans Gallery, die het afgelopen
jaar veel energie heeft gestoken in een programma rond de
honderdste geboortedag van Joseph Beuys. Op de
KunstRAI presenteert Coppejans tekeningen van Hans
Lemmen, bladen die volgens de galerie ‘op een diepﬁlosoﬁsche manier het verband leggen tussen mens, tijd en
ruimte’. Het gaat om alledaagse dingen die in verband
worden gebracht met fantasiewezens. Bij een hoogspanningsmast vindt bijvoorbeeld een gesprek plaats tussen
mensen en dieren of mythologische ﬁguren.
99 Uitgevers/Publishers heeft werk van Robert Zandvliet, die er in 2017 voor het eerst toe overging menselijke
ﬁguren te schilderen. Hij liet zich daarbij inspireren door
Caspar David Friedrich. Het werk van de Duitse romantische schilder toont veel ﬁguren die, op de rug gezien,
uitkijken over de machtige natuur. Een jaar later maakte
Zandvliet een gelimiteerde serie kleine tekeningen, getiteld The Wanderer, die te zien zijn op Art on Paper.
Dijkstra’s eigen Livingstone Gallery toont monumentale
pasteltekeningen van Raquel Maulwurf. Dreigende luchten en zwarte oceanen laten subtiel zien hoe natuurrampen steeds vaker het gevolg zijn van menselijk handelen.
Maulwurf bekrast haar tekeningen vaak met stanleymes
en schuurpapier, waardoor het oppervlak venijnig en tastbaar wordt.
Een andere exposant is Annette Meincke-Nagy, die vertegenwoordigd wordt door de Wichtendahl Galerie uit
Berlijn. De levensgrote, dromerige portretten zijn driedimensionaal en blijken toch helemaal van papier te zijn
gemaakt. Dijkstra: “Dat is ook een enorme ontwikkeling.
Nederland heeft een internationale reputatie op dat gebied. Het CODA Museum in Apeldoorn en Museum Rijswijk organiseren een papierbiënnale waar veel werk van
bekende Nederlandse en internationale kunstenaars
wordt geëxposeerd. Ook hele sculpturen van papier.”
Art on Paper biedt onderdak aan 99 Uitgevers/Publishers
(Haarlem), Galerie Bart (Amsterdam), Coppejans Gallery
(Antwerpen), Galerie Helga Hofman (Alphen aan den Rijn), Livingstone Gallery (Den Haag/Berlijn), Sinarts Gallery (Den
Haag), Kunstruimte Wagemans (Alkmaar) en Wichtendahl
Galerie (Berlijn).
In september 2022 wordt Art on Paper weer een op zichzelf
staande beurs; de locatie wordt nog bekendgemaakt.

“Het recente werk van Peer Vink gaat onder andere over de hedendaagse omgang met geluk.
Hoe het najagen daarvan belemmerend kan zijn en
onrust veroorzaakt. In een reeks schilderijen,
voornamelijk gemaakt met een airbrush, combineert Vink iconen uit de kunstgeschiedenis met
hedendaagse elementen. De David van Michelangelo wordt bijvoorbeeld geflankeerd door een kop
koffie en een volle asbak. Het klassieke schoonheidsideaal – hij schilderde ook de Venus van Milo
– wordt afgewisseld met hedendaagse genotsmiddelen.
Door de coronacrisis heeft Vink de afgelopen tijd
meer rust gevonden. Er was minder afleiding,
waardoor hij zich meer ging concentreren op zijn
werk. Hij stopte tijdens de lockdown ook met
sociale media, waarin heel veel draait om het zelfbeeld. Voorheen wilde hij alles delen wat hij als
kunstenaar aan het doen was, maar dat hield
ineens op. “Die David vind ik zo mooi omdat hij het
toonbeeld is van de perfecte man,” zei hij daarover. “Op sociale media willen mensen ook laten
zien dat alles geweldig gaat, maar dat is natuurlijk
niet altijd het geval.”

A Decade of Rejected
Works, Re-Configured as
a One Cubic Metre (2013)

Piers Secunda (Kunstruimte Kuub, stand 57)

Edo Dijksterhuis

“Piers Secunda is een schilder die niet genoeg
heeft aan het platte vlak. Hij giet industriële vloerverf, huisschildersverf en acryl in mallen, en nadat
de vormen zijn uitgehard snijdt hij erin of bewerkt
hij ze met spuitbussen. In 2019 maakte hij dit
soort driedimensionale ‘canvassen’ van de eeuwenoude tempels bij Mosul, inclusief de kogelgaten die IS-strijders erin hebben geschoten.
Helemaal indrukwekkend is zijn One Cubic Meter,
een perfect vierkant blok dat is opgebouwd met
verfresten uit zijn atelier. Alsof je naar het bodemprofiel van een archeologische vindplaats kijkt,
dat zich laag voor laag laat afpellen.”

Etalagegeluk (2020)

Tammo Schuringa (99 Uitgevers/Publishers, stand 27
en AP1)

Jan Pieter Ekker

“Marieke Lucas Rijneveld schreef tien gedichten over een
meisje dat zich jongen voelt – een cyclus over de zoektocht naar haar eigen identiteit. Beeldend kunstenaar
Tammo Schuringa liet zich door de gedichten inspireren
voor een serie collages. Gedichten en collages zijn gebundeld in Etalagegeluk, het zevende deel in de reeks
99 Editions. De fraaie, door Mart. Warmerdam vormgegeven bundel verschijnt zoals de naam van de 99 Editionsreeks al aangeeft in een gelimiteerde oplage van 99 exemplaren bij 99 Uitgevers/Publishers, en gaat vergezeld van
een door de kunstenaar gesigneerde piëzografie.”
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‘Soms denk ik: hoe
zou deze arm
draaien? Dan kijk
ik in de spiegel’

Deadline
(2021). Kamile
Česnavičiūtė:
‘Bij een
deadline
wacht je tot
het laatste
moment.’
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‘Alle kunstenaars zijn
eigenlijk outsiders’

Sue Smith van Philadelphia Zorg stelde voor de KunstRAI een
expositie samen met werk van kunstenaars die zich bewegen
buiten de gebaande paden van de kunstopleidingen en de
kunstmarkt. ‘Het gaat erom of een werk je raakt.’
tekst Jan Pieter Ekker

grotendeels gebaseerd op tekenen.”
In haar tekeningen ging Česnavičiūtės aandacht veelal
uit naar het weergeven van de stofuitdrukking. Door kleur
te gebruiken viel die noodzaak weg. “Ik hoeft niet noodzakelijkerwijs een structuur in de stof weer te geven, zodat
het op de realiteit lijkt. Het maakt niet uit. Het hoeft niet
af. Het menselijk oog vult de gaten, je kunt als kijker begrijpen wat iets is door het zien van een paar eenvoudige
lijnen.”
Vanwege de felle kleuren en de contrastrijke vlakken
worden de schilderijen van Česnavičiūtė wel vergeleken
met cartoons. “Met de kleuren die ik kies, kan ik een gevoel
of een atmosfeer in het werk overbrengen. Je kunt met
kleur dingen naar voren halen en andere dingen een beetje dempen, alleen maar door een bepaald kleurcontrast te
gebruiken. Kleur is een stuk gereedschap, waarmee je
kunt sturen hoe je een schilderij ziet.”

Uit het hoofd

‘Kleur is net
een stuk
gereedschap’
Kamilė Česnavičiūtė is de winnaar van de
Sluijters Prijs voor jong talent in de schilderkunst.
De prijs bestaat uit een geldbedrag van 5000 euro
en een solotentoonstelling tijdens de KunstRAI.
tekst Kees Keijer

Ze werd geboren in de badkuip van het huis van haar
grootmoeder, in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Als kind
was Kamilė Česnavičiūtė (1996) altijd aan het tekenen en
naast haar middelbare school volgde ze een klassieke
kunstopleiding, waarin de nadruk op tekenen lag. Toen ze
achttien jaar was, verhuisde Česnavičiūtė naar Groningen
om aan de Academie Minerva te gaan studeren.
“Ik wilde altijd op een academie in Nederland studeren
vanwege de rijke kunstgeschiedenis hier. Ik heb er lang
over nagedacht. Ik heb ook overwogen naar de Rietveld
Academie te gaan, maar de sfeer daar leek me niet prettig.”
In 2019 studeerde ze in Groningen af. Prompt werd ze
door de academie voorgedragen voor de Sluijters Prijs
voor jong talent in de schilderkunst. Toen ze die ook nog
eens won, was ze ongelofelijk blij. “Ik heb voor mezelf een
bepaald pad uitgestippeld dat ik wil gaan bewandelen en
toen dacht ik: het werkt! Het is natuurlijk een enorme kans
en prachtig om op je cv te hebben. Mede door de prijs heb
ik ook een bijdrage gekregen van het Mondriaanfonds,
Kunstenaar Start. Ook heel goed voor mijn zelfvertrouwen.”

Gevoel overbrengen

Het is de tweede maal dat werk van de winnaar van de
Sluijters Prijs op de KunstRAI wordt tentoongesteld. De
prijs wordt eens in de twee jaar toegekend door de Stichting Kunst aan de Dijk te Kortenhoef. Naast de solopresentatie van Kamilė Česnavičiūtė wordt ook werk van andere
genomineerden getoond.
Česnavičiūtė wilde graag naar Nederland vanwege de rijke historie, maar als meisje had ze geen Van Goghposters
boven haar bed. “Daar heb ik nooit iets aan gevonden.
Toen ik hier kwam, hield ik zelfs nog niet eens zo van schilderen. Ik was meer aan het tekenen en ik hield van hedendaagse kunst, en daar is in Nederland veel aandacht voor.
Ik houd van oude schilderijen, maar het is niet mijn favoriete ding. Als ik naar een museum ga, ga ik naar een
instelling voor hedendaagse of moderne kunst.”
Česnavičiūtė begon pas een jaar voor haar afstuderen
met schilderen. Daarvoor maakte ze grote, realistische
tekeningen. “Maar opeens wilde ik liever gaan schilderen.
Als ik kleur gebruik, hoef ik niet zo veel details in te vullen
als ik zou doen als ik aan het tekenen was. Dus het werd
allemaal wat eenvoudiger. Ik heb nu het gevoel dat ik zo
veel meer kan zeggen met kleur, al is mijn werk nog

Cesnaviciute maakt geen speciﬁeke portretten. Daarom
maakt het ook niet uit welke kleur de ﬁguren hebben. “Ik
geef ze ook niet te veel kleren aan, want kleren bepalen
heel erg een speciﬁeke sociale status. Dat vind ik vaak onnodig.” Cesnaviciute maakt wel eens portretten, maar dan
meer als oefening. “Ik wil nu een schilderij maken over
vrouwelijke rolpatronen. Dan wordt het wat duidelijker
dat het een vrouw is, maar meestal ligt daar geen nadruk
op. Het gaat gewoon over mensen.”
Modellen gebruikt ze eigenlijk ook nooit. Op haar klassieke kunstopleiding heeft ze veel modelgetekend, waardoor ze nu makkelijk een ﬁguur uit haar hoofd op het doek
zet. “Soms denk ik: hoe zou deze arm draaien? Dan kijk ik
even naar mezelf in de spiegel, of ik vraag iemand om het
gebaar even te maken.”
Op de KunstRAI komt afstudeerwerk van Cesnaviciute te
hangen, maar ook wat recenter werk. Dat afstudeerwerk
baseerde ze deels op een scriptie die ze op de academie
schreef over machtsverhoudingen. “Dat kan iets heel voor
de hand liggends zijn, zoals een werkgever en een werknemer. Maar het kan ook subtieler zijn. Dat je aan het praten
bent, en iemand daar doorheen praat. Ook dat heeft met
macht te maken.”
Een recent schilderij heet Deadline (zie afbeelding). Een
rode ﬁguur ligt dromerig voor zich uit te staren. Op de achtergrond zijn roze bureaulampjes geschilderd. “Ik dacht
daarbij speciﬁek over de toestand waarin je je bevindt vlak
voor een deadline. De ﬁguur werkt heel laat, vandaar die
lampen. Het is verleidelijk om niks te doen en heel moeilijk om daar overheen te komen. Sommige mensen pakken
deadlines vroeg aan, maar mensen als ik komen er niet
toe. Eerst heb je zeeën van tijd, maar toch wacht je tot het
laatste moment. Deze verleiding van: ach, je kunt het toch
later doen? Vanavond, morgen? Toen ik dit schilderde,
had ik te maken met veel deadlines. Daarom wilde ik die
ﬁguur rood maken, vanwege dat speciﬁeke gevoel. Een
gezellige, maar intensieve avond. Zo ging dat een beetje
door mijn hoofd.”
Winnaar en genomineerden Sluijters Prijs – backstagepresentatie nr. 88

Sluijters Prijs
De Sluijters Prijs voor jong talent in
de schilderskunst wordt eens in de
twee jaar toegekend door de Stichting
Kunst aan de Dijk te Kortenhoef.
Dankzij een legaat wordt elk jaar
afwisselend een talentvol beeldend
kunstenaar of een musicus aangemoedigd en ondersteund.
Voor de Sluijters Prijs dragen alle
Nederlandse kunstacademies werk
aan van hun beste studenten. De jury
bestond voor deze vierde editie uit de
beeldende kunstenaars Johan van Oord
en Niek Hendrix en de kunsthistorici
Pia van Wijnbergen en Cato Cramer.

Sue Smith, werkzaam als projectmedewerker bij Philadelphia Zorg,
een organisatie die mensen met een
beperking ondersteunt bij een eigen
leven, komt vaak op plekken waar
creatieve dagbesteding wordt aangeboden voor mensen met een beperking. “Er worden mooie dingen
gemaakt, maar ik zag ook echt kunstenaarschap. Ik vond het jammer
dat al dat moois dat die mensen maken meestal alleen maar wordt geëxposeerd in achterafzaaltjes met
slecht licht. Het zou toch mooi zijn,
dacht ik, als we het ook eens in een
professionele omgeving kunnen
laten zien.”
Via haar vriendin Monica van Dijk,
die contacten heeft in de kunstwereld, kwam Smith in contact met
de organisatie achter de KunstRAI.
“Zij waren meteen enthousiast, en
gaven ons carte blanche.”
Smiths plan was dan goedgekeurd,
ze had nog geen kunst. Dus plaatste
ze een oproep. “Ik kreeg veel lieve
reacties van trotse begeleiders. Ken je
die schilderijen van die vrolijke dikke
dames? Die hadden hun cliënten dan
heel secuur nageschilderd; heel
knap, maar niet wat ik zocht. Als ik
dat dan zei, waren ze een beetje beledigd. Dat was lastig, maar het is me te
doen om kunstenaarschap. Om
authenticiteit. Niet om knap naschilderen.”
Samen met Van Dijk ging Smith vervolgens langs bij een aantal centra
voor beeldende kunst waar kunstenaars met een beperking onder

leiding van en in samenwerking met
professionele kunstenaars hun talent
verder kunnen ontwikkelen, waaronder Phila del Art in Leiden, De Witte
Olifant in Almere Haven en Zij aan Zij
in Amsterdam.

Eigen planeet

“Bij Zij aan Zij ontmoette ik een
jongen, Jermaine, die nauwelijks was
te verstaan. Ik begreep niet wat hij
bedoelde als hij sprak, maar toen ik
naar zijn werk keek, werd ik direct
geraakt. Hij was zelf een beetje vlak
en ﬂets, maar door zijn werk zag ik
hoe mooi zijn wereld is en wat daarin
gebeurt, en wat hij te zeggen heeft.
Dat vond ik zo bijzonder; dan zie je
dat kunst een heel belangrijk communicatiemiddel is.”
In een van de centra vond Smith
keramiek van een meisje dat haar
eigen planeet had gecreëerd, met
keramieken ﬁguren met elk een eigen verhaal. Bij Villa del Art ontmoette ze Mila Hartman, een meisje met
het syndroom van Down, dat prachtig, heel kleurrijk werk maakt. “Qua
achtergrond deed ze me denken aan
Bruin Barry, een multitalent dat in
een creatief gezin is opgegroeid en
via zijn ouders in contact is gekomen
met kunstenaar Jan Hoek. Mila komt
ook uit een creatief gezin. Toen ze negen was, had haar moeder al geregeld
dat ze af en toe kon gaan tekenen in
het atelier van een bevriende kunstenares. Zo ontwikkelde ze haar eigen,
unieke beeldtaal.”
Het is de bedoeling om tijdens de
KunstRAI ongeveer dertig werken te
tonen van acht of negen kunstenaars.
De bekendste is waarschijnlijk de
Surinaamse autodidact Lionel Plak,
wiens tot in detail uitgewerkte tekeningen van metro- en tramlijnen en
routes van bussen en treinen al te
zien waren in het Outsider Art Museum (in de Hermitage), het Museum of
Modern Art in Sjanghai, bij galerie
HE.RO in Amsterdam-Noord en op
This Art Fair.
“We willen de bezoekers verwonderen met een kleurrijke wereld. Dus als

Links: werk van Lionel Plak, die al in
(inter)nationale musea exposeerde.
Onder: Mila Hartman met een van
haar kleurrijke werken.

je de stand binnenkomt, zie je niet de
zorgstickers en -vlaggen, maar goede
kunst in al zijn puurheid, kracht en
echtheid. Kunst van autodidacten,
die doet denken aan grote namen als
Basquiat, Picasso, Dumas, Miró, Dalí,
en Francis Bacon. Het doet er eigenlijk helemaal niet toe dat we onderdeel zijn van een zorginstelling; het
gaat om de makers. Niet om zijn of
haar beperking, maar of je geraakt
wordt door het werk. Ze verschillen
ook helemaal niet zo veel van ‘gewone’ kunstenaars. Eigenlijk zijn alle
kunstenaars een beetje outsiders – in
ieder geval degenen die ik ken.”

Leren verkopen

De werken zijn niet te koop. “Dat is de
deal met de KunstRAI: we hoeven
niet te betalen voor onze stand, omdat de KunstRAI het belangrijk vindt
dat deze mensen een podium krijgen,
maar we mogen het werk niet verkopen. Maar als er mensen zijn die iets
mooi vinden, schrijven we hun gegevens op en nemen we na de beurs
contact op of ze nog interesse hebben
en het leuk vinden om naar het atelier te komen.”
Zelf bezit Smith ook werk van outsiderkunstenaars. “Als ik op locatie een
mooi schilderijtje of borduurwerkje

‘Door zijn werk
zag ik hoe mooi
zijn wereld is en
wat erin gebeurt’
zie, koop ik het. En als er dan vrienden jarig zijn of kinderen krijgen,
geef ik ze vaak zo’n kunstwerkje –
want iedereen heeft toch alles al. Dat
wordt altijd heel goed ontvangen.”
De prijs is nog wel vaak een ‘probleem’, aldus Smith. “Dan zeggen ze
als ik iets moois vind: er zit een lijstje
omheen, doe maar twintig euro. Daar
moeten we het echt over hebben; de
kunstenaars moeten leren om hun
werk beter te verkopen.”
Ze hoopt dat haar aanwezigheid op
de beurs kan bijdragen aan de emancipatie van outsider art. “Daarvoor
hebben we Studio Philadelphia in het
leven geroepen. Het zou mooi zijn als
we vaker kunnen exposeren, niet alleen op andere beurzen en in pop-upgalleries, maar dat we eraan kunnen
bijdragen dat het werk van outsiderkunstenaars ook in reguliere galeries
te zien zal zijn. Daar zou ruimte voor
moeten zijn. Jonge mensen die hun
eerste kunst kopen of in kunst geïnteresseerd zijn, vinden outsider art
vaak heel aansprekend. En terecht:
het is kleurrijk, vrolijk en cartoonesk,
jong, fris en anders.”
Outsider art – backstagepresentatie
nr. 15

12
Dit jaar
ook op de
KunstRAI
TEIGETJE & WOELRAT

Begin jaren zestig ging Gerard Reve nog door het leven als
Gerard Kornelis van het Reve. Zijn toenmalige levensgezellen, Willem Bruno van Albada en Hendrik Lambertus
van Manen, noemde hij Teigetje en Woelrat. Fans van de
zelfbenoemde volksschrijver kennen de koosnaampjes
uit Lieve jongens, Nader tot U en andere romans die Reve
katapulteerden tot een van De Grote Drie van de naoorlogse Nederlandse literatuur.
In 1975 kwam een einde aan het driemanschap, maar
Van Albada en Van Manen bleven bij elkaar. Onder de
naam Teigetje & Woelrat openden ze in Amsterdam een
zaak voor gebreide en geweven mode. In hun KunstRAIstand combineren ze nieuwe ontwerpen, zoals kleden
met Arabisch dessin, met herinneringen aan hun vroegere partner. Zo zijn er intieme portretfoto’s die Teigetje
maakte van de schrijver, en door Reve met kroontjespen
geschreven brieven die zijn vastgelegd als ‘graﬁsche
kunst’.

LEON KEER

Het werk van Leon Keer, op de KunstRAI gepresenteerd
door Wanrooij Gallery, wordt getypeerd als driedimensionale street painting, anamorﬁsche kunst of artistiek
illusionisme. Zijn muurschilderingen in de openbare
ruimte zijn trompe-l’oeils van monumentaal formaat.
Door te spelen met perspectieven en hyperrealistische
afbeeldingen creëert hij diepte en suggereert hij volume
waar enkel een plat vlak is.
Keer weet een saaie, blinde gevel ‘open te breken’ en een
vaak absurdistische wereld tevoorschijn te toveren. Referenties uit de popcultuur zijn hierin een vast ingrediënt,
net als een niet mis te verstane dosis maatschappijkritiek.
Overconsumptie, tot egocentrische blindheid geëvolueerd individualisme en dolgedraaid kapitalisme zijn onderwerpen waar Keer zich graag op licht sarcastische toon
over opwindt.

IT’S A SMALL, SMALL WORLD

Oorspronkelijk wilde het team van Wow Amsterdam en
Serieuze Zaken Studioos zijn stand vullen met een werk
van lhbtq-kunstenaars, maar dat plan is ‘overboord gekieperd als te elitair’, meldt het persbericht. ‘We hebben nu
maar de volledige letterbak aan sensuele kunstliefhebbende makers geplunderd om tot deze vrolijke tentoonstelling te kunnen komen.’
Maar liefst twintig kunstenaars doen mee aan It’s a
Small, Small World en de diversiteit is groot. Fotograaf
Erik Kessels presenteert schouder aan schouder met de
Surinaamse schilder Marcel Pinas. Diana Blok toont een
geweldig portret van acteur Albert Mol verkleed als
koningin Elizabeth. Rob Renoult verbindt zijn Molukse
wortels met de Black Lives Matter-beweging. En Frank
Willems slaat de handen ineen met collega-street artists
Laser 3.14, Joost Benthem en Street Art Frankey.

KUNST KADO BON

Boekenbonnen, plantenbonnen, massagebonnen, platenbonnen, restaurantbonnen. Je kunt het zo gek niet
bedenken of er is wel een cadeaubon voor. Waarom dan
ook niet voor kunst? Vorig jaar lanceerde de Nederlandse
Galerie Associatie (NGA) de Kunst Kado Bon: een bon met
een waarde tussen de 100 en 2000 euro die kan worden
verzilverd bij de 85 leden van de NGA, die verspreid zitten
over heel Nederland.
De Kunst Kado Bon ondervangt een probleem dat iedereen die weleens kunst voor een ander heeft gekocht, zal
herkennen. Je cadeau verslaat de andere presentjes met
gemak op het vlak van originaliteit, maar of het aansluit
bij de smaak van de ontvanger is niet altijd in te schatten.
De Kunst Kado Bon is ontworpen door Michael Tjia en
Vera van de Seyp. Dit duo was vorig jaar verantwoordelijk

voor de huisstijl van Unlocked/Reconnected, waarmee het
einde van de intelligente lockdown en de heropening van
musea werd gevierd.

AFFICHE

De aﬃches van de KunstRAI zijn van oudsher echte blikvangers. Beroemd zijn de posters van Anton Beeke, met
daarop telkens een opvallend hoofd dat de aandacht van
voorbijgangers trekt. Zo beeldde hij ontwerper Benno
Premsela af als boze clown met een witte roos tussen zijn
tanden, Hollywoodacteur Dennis Hopper als tribale krijger en Stedelijkdirecteur Rudi Fuchs met een omzwachteld hoofd, alsof hij het slachtoﬀer was geworden van een
instabiel kunstwerk of losgeslagen kunsthooligans.
In de tijd dat de KunstRAI opereerde onder de naam Art
Amsterdam, knipoogde Mart. Warmerdam af en toe naar
de portretten van zijn voorganger. In 2011 was Geert Wilders de posterpersoonlijkheid van dienst, door kunstenaar Jasper de Beijer kunstmatig jonger gemaakt en voorzien van zwart haar, dat de politicus die altijd maar pleit
voor bezuinigingen op kunst een quasi-artistiek uiterlijk
verleent.
Toen de KunstRAI terugkeerde naar zijn oorspronkelijke vorm en concept, werd ook Beeke weer gevraagd de
aﬃches te ontwerpen. Na zijn dood in 2018 pikte Warmerdam de draad weer op. De smiley die nu al een paar jaar
het beeldmerk is van de KunstRAI is gemaakt door sieraadontwerper Alexander Blank, die voor inspiratie graag
put uit emoji’s, logo’s en pictogrammen, maar ook zijn
eigen kindertekeningen.

Met de klok mee: Albert Mol (1997) van
Diana Blok; aﬃche KunstRAI 2021 door
Mart. Warmerdam; Kunst Kado Bon
door Michael Tjia en Vera van de Seyp;
Scarf Imperial Yellow and Black (2021)
van Teigetje & Woelrat; Jan & Grietje (2020)
van Leon Keer.
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Jan Pieter Ekker
Eindredactie
Darya Sutikno, Frenk der Nederlanden
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Dorine Fliervoet, John Koning
Beeldredactie
Michiel van den Berg
Omslagillustratie
Olf de Bruin
Plattegrond
Jet de Nies

