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Turner in Zwolle
‘Zwarte’ kunst
Aat Veldhoen & Narouz Moltzer

Op een woensdag reden wij naar Zwolle, naar Museum De
Fundatie. In de hoop geïnspireerd te raken door Turner!
De Fundatie is een prachtig museum, midden in het centrum van Zwolle. Nog niet zo lang geleden is er een nieuwe
uitbouw op het dak gebouwd, wat een schitterend uitzicht
geeft en ruimte biedt aan een groot deel van de vaste
collectie. De goud-glimmende duif van Marthe Röling
begroette ons vanaf het dak. We gingen voor Turner, maar
wat was Jan Kremer inspirerend! En de rest van de vaste
collectie. Prachtig!
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Het werk van Joseph Mallord William Turner (1775-1851) is in

Echt rustig konden we niet kijken, want je kon over de hoofden

deze tentoonstelling gecombineerd met andere kunstenaars. Zo

lopen. Wat een bezoek op een doordeweekse dag.

wordt Turners werk in een duidelijk kunsthistorisch perspectief

Maar er waren interessante associaties gemaakt!

geplaatst. De werken zijn verdeeld naar de vier elementen, die
Turner met zijn werk expliciet bestudeerde, soms afzonderlijk en
soms in hun interacties. De kunstwerken rond de elementen water en vuur zijn te zien in Museum de Fundatie, die rond aarde
en lucht in Rijksmuseum Twenthe. Daarmee staat in Zwolle het
zeegezicht centraal, terwijl in Enschede de nadruk ligt op het
landschap.
Gevaar & Schoonheid
Turner en de traditie van het sublieme
5 september 2015 t/m 3 januari 2016
www.museumdefundatie.nl

Turner in Zwolle
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Ook in De Fundatie was de tentoonstelling ‘OPEN’.
Acht Nederlandse kunstenaars lieten zich inspireren door een
lied van Nick & Simon.
David Bade/Tirzo Martha/IBB, Ard Doko, Lidy Jacobs, Joseph
Klibansky, Danielle Kwaaitaal, Ans Markus, Ruud de Wild en Niels
Smits van Burgst.
De installatie van David Bade en Tirzo Martha was een ‘work in
process’. Samen met IBB studenten en leerlingen van de Zwolse
MBO opleiding CIBAP storten Bade en Martha zich gedurende
de tentoonstellingsperiode op een work in progress dat reageert op de universele onderwerpen van Nick en Simon.
Nick & Simon
'OPEN'
18 september 2015
t/m 3 januari 2016
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Diezelfde zaterdagmiddag was er een lezing in Museum Hilver-

voor een aflevering van AVRO’s Close Up. Een lekker ontspannen begin

sum. Als ik in de gelegenheid ben ga ik zoveel mogelijk naar dit

van het weekend. Deze keer was er een herhaling van de uitzending

soort activiteiten toe. Denkbeelden uitwisselen over kunst, je la-

over Kehinde Wiley (Los Angelos, 1977), een zwarte Amerikaan die

ten inspireren en kritisch naar je eigen en het werk van anderen

‘gewone’ zwarte mannen en vrouwen schildert en ze plaatst in een

kijken. Deze keer was Iris Kensmil (Amsterdam, 1971) uitge-

ongewone situatie. Hij is geïnspireerd door de grote Europese mees-

nodigd. Een zwarte Europese kunstenaar. Natuurlijk een rare

kunstgeschiedenis al goed bereikt, want hij kreeg speciale rondleidingen door musea buiten de bezoektijden om. Daarnaast wilde hij zijn

benaming voor een collega-kunstenaar. Ik zou het ook vreemd
vinden als ze mij een blanke Europese kunstenaar noemden,
maar blijkbaar is het in dit verhaal nodig. Voordat ik iets over

‘modellen’ graag kleden in moderne ontwerpen die ook op die schilde-

Kensmil vertel, wil ik toch even opmerken dat het mij verbaast

rijen waren geïnspireerd. Hij vroeg een jonge ontwerper van Givenchy

dat er slechts 6 aanhoorders waren. Nu is de PR misschien niet

om speciale kostuums te ontwerpen voor zijn schilderijen.

goed uitgevoerd, maar ditzelfde probleem constateer ik ook bij
bijvoorbeeld het Centraal Museum bij de Sit-ins. Nu wonen er

‘Zwarte’ kunst

zoveel ‘kunstenaars’ in deze regio. Waarom zijn die niet geïnteresseerd in het verhaal van de ‘ander’. Iedereen is blijkbaar erg
met zichzelf bezig. Jammer, want dit soort initiatieven moet je

De maten van zijn modellen werden gemeten en de speciaal ontwor-

wel ondersteunen als je wilt dat er iets gebeurt op het kunstge-

pen jurken en pruiken kwamen binnen. De modellen werden voor één

bied. We moeten met elkaar in dialoog blijven. En de verhalen

dag verwend, kregen prachtige kleren aan en werden als godinnen

rechtstreeks horen van de kunstenaars blijft het meest interes-

behandeld en gefotografeerd. Daarna werden de foto’s nog bewerkt op

sant.

de computer en werd er een bloemenbehangetje achter gezet.

Aan de hand van afbeeldin-

Vervolgens werden ze in een atelier in China super realistisch ge-

gen van haar werk ver-

schilderd op een enorm formaat doeken. Kehinde zelf schilderde

telde Iris Kensmil over haar

voornamelijk de portretten. Bij de opening van de expositie waren de

ontwikkeling en diverse

modellen aanwezig en keken hun ogen uit. Wat stonden ze er mooi op!

projecten. Zij studeerde aan

Maar ook van de prijs, 250.000,-, waren ze onder de indruk. Eigenlijk

de Minerva in Groningen en

wilden ze dat niet weten, wat dat stond totaal buiten hun realiteit. De

noemt zichzelf schilder pur

vraag naar zijn werk is enorm groot. Zijn schilderijen zijn bij de opening

sang. Als zwarte Europeaan

van een tentoonstelling al uitverkocht.

zoekt zij naar haar eigen

En dan ga je als ‘collega’ kunstenaar toch ook denken … “Hoe komt

identiteit, door andere

dat nou. Waarom is er zo’n vraag naar zijn werk? Wat maakt Wiley zo

zwarte Europeanen te portretteren. Zij wil hen een plaats in de

bijzonder?”

kunsthistorie bezorgen.

http://web.avrotros.nl/closeup/Gemist/
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Iris Kensmil

terwerken uit de Gouden Eeuw. Blijkbaar heeft hij zijn plaats in de

Kehinde Wiley

Op zaterdagochtend ging ik met mijn kopje koffie voor de tv zitten

Zij laat zich inspireren door mensen die interessante boeken schrijven

Viviane Sassen in Museum HIlversum

of boeiende muziek maken , zoals de rapper Akwasi.
In haar uitingsvorm is zij nog erg zoekende. Van dik geschilderde

Zoals hun website vermeldt:

portretten tot meer aquarel-achtig werk en zeefdrukken. De werk-

“Voor het eerst zijn de fotoseries ’Etan & Me’ en ’Pikin Slee’ van

periodes, de Artist in Residence’s in Moengo (Suriname) en New York

de internationaal toonaangevende fotograaf Viviane Sassen in

(USA) hebben invloed gehad op haar werkwijze. Haar werk is al in vele

zijn geheel in Nederland te zien. Pikin Slee gaat over schoon-

musea getoond, iets wat niet iedere Europese kunstenaar kan zeggen.

heid en verwondering, over goed kijken naar alledaagse dingen.

Wat maakt Iris Kensmil nou bijzonder? Is het haar ‘zwart’ zijn? Ik denk

Etan & Me onderzoekt de vraag hoe goed je jezelf of je geliefde

dat het komt omdat zij een ‘verhaal’ heeft. Een oorspronkelijk verhaal

werkelijk kent. Een verhaal over liefde en verlies.”

dat dicht bij haarzelf ligt. Het feit dat zij de zwarte Europeaan een plek

Ja wat kan ik daar nog aan toevoegen .....

wil geven en dat zij dat blijkbaar tot haar doel heeft gemaakt. Toch wil
zij geen politieke kunst maken. Zij verzamelt veel foto’s en maakt zelf
ook foto’s en probeert zo haar totaal verhaal vorm te geven. En in haar
geval is dat die van de zwarte Europeaan, omdat zij dat zelf ook is. Na
afloop van de lezing brak er nog even een heftige discussie los, omdat
iemand boos was dat Kensmil alleen kans kreeg bij de musea omdat
zij haar werk binnen dit verhaal plaatst en niet als zwart autonoom
kunstenaar. Een discussie waar Kensmil zich overigens niet in mengt.
Toch heeft dat denk ik niets te maken met haar gelaatskleur, maar met
het feit dat bijna geen enkele kunstenaar zomaar een solo krijgt in
een museum. Misschien denken de hedendaagse kunstenaars dat het
genoeg is om goed werk te maken en dat zij dan wel ‘gezien’ worden.
Maar ik denk dat het voor iedere kunstenaar van belang is om een
goed verhaal te hebben. Dat er een noodzaak is om je als kunstenaar
te uiten. Wat dat verhaal dan ook moge zijn. Dat dan uiteraard je werk
ook goed moet zijn lijkt me duidelijk.
Na afloop heb ik ook nog even haar catalogus gekocht: ‘Negroes [are
oké]’ uit 2008 en deze natuurlijk laten signeren! Nu kon het!
Het was weer een mooie zaterdag vol inspiratie! Bedankt kunstenaars!
Elganan Jelsma

Van 1 t/m 29 november 2015: expositie in ClubSolo in Breda.
www.iriskensmil.nl

6

3 oktober t/m 13 december
Museum Hilversum
www.museumhilversum.nl
Met elke zaterdag een programma:
21 november 2015: Patricia Steur
28 november 2015: Merel Brem

Aat Veldhoen & Narouz Moltzer
Op zondag 6 september reden we naar Ruigoord om de opening bij te
wonen van Aat Veldhoen en Narouz Moltzer. De tentoonstelling werd
door de vrouw van Aat, Hedy d’Ancona, geopend. Een uitgebreide tentoonstelling met schilderijen van Aat Veldhoen en beelden van Narouz.
Narouz kennen we vooral van zijn schilderijen. Zijn atelier is naast die
van ons in Hilversum en zodoende zien we elke dag wel weer nieuw
werk. Hij deed ook mee aan onze Ode aan Van Gogh tentoonstelling
afgelopen zomer. Maar zijn beelden kenden we eigenlijk nog niet, omdat hij zich de laatste 5 jaar met name op het schilderen concentreert.
Een bijzondere verrassing. Ook de schilderijen van Veldhoen waren
intrigerend. Een mooi overzicht met ook veel ouder werk. Heel actueel
is nu weer zijn zesluik met bootvluchtelingen. Daarnaast ook kritische
portretten van Rudi Fuchs en Willem Alexander.
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Narouz Moltzer
Hij maakte voor deze expositie
o.a. een beeld van Aat Veldhoen.
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Al met al was het een feest om op Ruigoord rond te lopen. Zo
zijn we ook het atelier van Hennie Van der Vegt (1953) nog even
binnen gegaan en hebben zijn expositie in het kerkje bekenen.
Weer een mooie dag met mooie mensen en inspirerende kunst..

http://ruigoord.nl/
www.narouz.nl/
www.aatveldhoen.nl
http://vandervegt-schilderijen.nl/
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Kunst-artikelen

De genoemde prijzen zijn particuliere verkoopprijzen, inclusief BTW. Exclusief verzendkosten.
Voor winkels, musea en galerieen gelden andere inkoopsprijzen. Neem contact op!

kaartspellen, puzzels en publicaties.
Het aloude idee van het omkeerpoppetje is nieuw leven ingeblazen. Het
boekje Topsy Turvy met een naai- en breipatroon voor omkeerpoppetjes is
verschenen. Initiatiefneemster is Elganan Jelsma. Het fenomeen van omkeerpoppetjes is al heel oud en komt waarschijnlijk voort uit de slavenperiode. In het boekje staat dus een traditioneel stoffen poppetje. Maar omdat
niet iedereen kan naaien en veel mensen wel het breien nu oppakken, heeft
Elganan een gebreide versie toegevoegd. Een eenvoudig model dat in tricotsteek wordt gebreid. En door middel van andere kleuren en versieringen
kunnen er vele versies worden gemaakt.

www.pubart.nl
Het Weefkwartet;
Dit leuke kwartetspel biedt in 13 series van 4 kaarten een overzicht
van technieken, materialen en toepassingen in het weven. Ook een
kwartet met schilderijen van Van Gogh, die veel wevers schilderde en
een kwartet met andere kunstenaars.
Speels en leerzaam.
Weefkwartet:

8,95

2,00

Het Handwerk kwartet; Het traditionele handwerken

Doorgevingen uit het

zoals het ‘vroeger’ op de lagere school van de hand-

dodenrijk. Het verhaal over

werkjuf werd geleerd is weer helemaal terug. Dit leuke

Zwarte Mozes. Een roman

kwartetspel biedt in 13 series van 4 kaarten een overzicht

gebaseerd op bestaande

van handwerktechnieken als breien, borduren, quilten,

brieven, geschreven door

haken, kantklossen en naaldkanten. Ook worden typisch

Auke Jelsma.

Hollandse handwerkproducten en overige technieken als

Te koop via de webwinkel.		

punniken afgebeeld. Handwerkkwartet:

8,95

7,50

Catalogus Labyrint, met werken van
22 hedendaagse kunstenaars!
Slechts 2,50 en GEEN verzendkosten!
50 pg’s full colour! A6 formaat.

Drie bijzondere puzzels, met onder de puzzelstukjes haakpatronen en

Beschermheiligen

knopen! Full colour, met achterop informatie en een stukje geschiede-

Van oudsher bieden beschermheiligen een houvast

nis! Onder de puzzelstukjes een verrassing: bij de botters, hoe maak je

aan iedereen met vragen op gebied van dood en leven,

knopen!, bij het Huizer meisje, haakpatroon van een pikmutsje en bij

ziekte en gezondheid en liefde en geluk. Er zijn duizen-

de modeprent een haakpatroon van een 'kapseltje'. A5 formaat, leuk

den beschermheiligen. Op deze kaarten vindt u naam-

als cadeautje. Is goed te versturen in een A5 enveloppe. Per stuk 3,95.

dagen, afbeeldingen, beschrijvingen en een aantal

Grotere oplagen: korting! Neem contact met ons op.

patronaten van 54 bekende heiligen.

3,95

				

8,95

