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Salon, het doet Frans aan en dat klopt ook. Salon 
klinkt tegelijk 19e eeuws en dat klopt niet. Weliswaar 
is de tweede helft van de 19e eeuw met zijn Salon des 
Refusés en zijn opvolger de Salon des Indépendants, die 
de concurrentie aangingen met de officiële Parijse 
Salon, de tijd van de Salon-oorlogen, maar ook nu 
leeft de Salon nog. In Arti et Amicitiae aan het 

Amsterdamse Rokin. Bijna de helft van de 
kunstenaarsleden van Arti heeft dit jaar nieuw werk 
ingezonden, ruim 250 kunstenaars en in totaal een 
vierhonderd kleurige, opwindende en spannende 
schilderijen, tekeningen, plastieken, beelden en zo 
meer.

Reinder v.d. Woude en Matthijs Kiel.

Inleveren

Inschrijven.



Wim T. Schippers, Ellen Jens brengen Landscape with pear; in deur Hans Kleinsman.Arti voor Arti.

Opbouw Salon.



Het feest van vorm en kleur begint 
al op de trap naar de zalen boven. 
Het tapijt van Barbara Broekman, 
waarmee de trap ter gelegenheid 
van het 175-jarig bestaan van Arti 
in 2015 bekleed is, loopt vrijwel 
naadloos over in de exposite. 
Want wie bij de 
tentoonstellingsbalie meteen naar 
rechts gaat, staat daar weer oog in 
oog met een tapijt van Barbara. 
Aan de muur een kleurige collage, 
daarvoor op de grond hetzelfde 
patroon, maar nu in textiel. Er 
mag op gelopen worden! 

Vóór de Broekman-serenade een klein 
altaartje met beelden van Karin Beek 
en Judith Heinsohn en een tafeltje met 
kandelaars van Elly Honing. De 
wanden verder gevuld met een 
mystieke figuur, een Vrouwelijke Pelgrim 
van Dorrit Klomp, een Freedom-
exclamatie van Willeke van Tijn, een 
grote vertrekkende figuur van Freddie 
Beckmans en de Tour Eiffel, zoals 
gezien door Gerbrand Volger.  

De commissie overlegt.

De commissie overlegt verder.

Reinder v.d. Woude;  Consolation-love hurts Eva Gonggrijp ziet dat het goed is. 



Arjen Lancel; 
Creating a Ghost

Volkslied
Zo spetterend als de rechtervoorzaal is, zo licht, iel en 
fragiel oogt de linker ruimte aan de straatkant. De 
transparante structuren van Arjen Lancel en Marian 
Bijlenga noden tot verstilling, net als de 
sterrenbeeldknoppen van Yvonne Strang. Aan de wand 
tegenover deze stille kunst, zo hoog dat de kreten bijna 
tot in de hemel reiken, heeft Hans Kuiper een banier 
opgehangen, afkomstig uit zijn KuiperDomingos 
Projects, een kunstenaarsinitiatief  van Hans en zijn 
kompaan Tiny Domingos in Berlijn. De tekst aan de 
muur is het refrein van zijn kunstenaarsvolkslied: Von 
New York bis Berlin/Wir kennen Galerien und Museen/

Von New York bis Berlin/Macht gar nichts aus,/Es passiert 
jetzt, passiert jetz in Wedding. Bij de opening van de 
Salon, waarbij Hans als secretaris van Arti het woord 
voerde, zong hij het refrein maar veranderde heel 
toepasselijk het Berlijnse Wedding in Arti. Schuin onder 
Kuipers’ tekst hang een boekafbeelding van Henk 
Wijnen en alsof  hij wist dat er boven zijn hoofd met 
Duits gespeeld werd, vraagt hij zich goed leesbaar af  
‘Weet wat Gut is’. Vrijwel ernaast een grote, fraai 
afgewerkte houten discus met kleine lensjes, Lensscape 
van Jeroen Werner, zodat niemand hoeft te vrezen in 
deze zaal geen goed zicht te hebben.



Dialoog
Alle vijf  de zalen hebben een 
thematisch accent, hoezeer dat 
ook tevoren niet gepland kon 
worden. De 
Beoordelingscommissie, BC, die 
als voornaamste taak heeft nieuwe 
leden te balloteren, roept jaarlijks 
de kunstenaarsleden op nieuw 
werk in te zenden. Voor deze 
salon was het maximaal 
toegestane formaat 2 bij 1 meter, 
en slechts één werk. Tenzij, en van 
deze ontsnappingsmogelijkheid hebben natuurlijk veel leden 
gebruik gemaakt. Inhoudelijke criteria zijn er niet en dat 
betekent dat er tevoren ook niet nagedacht kon worden over 
een mogelijke samenhang. De commissie moet wachten tot 
duidelijk is wat er binnengebracht wordt. 

En dan proberen de 
samenstellers, de 
commissieleden Roland 
Berning, Frank Lenferink, 
Bart Scheerder onder 
aanvoering van voorzitter 
Bülent Evren, de werken zo 
te hangen dat vanuit toevallige 
ontmoetingen een gesprek 
ontstaat. En dat lukt: in de 
grote linker achterzaal waar 

tientallen doeken in strakke 
rijen aandacht vragen, is daar ineens een manshoog portret 
van de kunstvervalser en schelm Robbert de Bakker, met in 
zijn handen een Heijboerportret en een Stalinhoofd. Enige 
meters verder antwoordt Marja van Putten met een Adolf  
Hitler geflankeerd door een Egon Schiele-silhouet. 

Gabrielle Kroese; the spanish egg

Marja van Putten; the loser standing small

 Jeroen Fransen; unbeschreiblich

Bülent Evren voert het woord bij de opening.



Pop Art Het onmogelijk kleine en vooral lage achterkamertje is door Roland Berning 
in een Pop Art-paleisje omgetoverd, London 1963-sfeer, met een zeer 
opvallend constructie van Wim T. Schippers Landscape with pear , dat de 
belangstellende voor € 50.000 het zijne mag noemen. Maar wel exclusief  
BTW. Daarnaast een opwekkend doekje van Rupert van der Linden Kop op. 
Een Johan Cruijff  van Bill Bodewes, vier vrolijke schilderijen van Airco 
Caravan en een spiksplinternieuw tableau-achtig werk van Hugo Kaagman. 
Het sobere doek van Peter van Hugten dat in een hoek hangt, zorgt voor de 
broodnodige rust tussen al deze opwinding.

Van Hugten jr. bezorgt een werk van vader Peter. Julia Winters; uncovered

Wim T. Schippers corrigeert de ophanging van zijn Landscape. Links werken van Bill 
Bodewes. Uiterst links Kop op! van Rupert van der Linden.



Stilleven

Daarnaast een wandelstok met 17 
eieren, zo te zien zo uit vers van het 
schap in de supermarkt en dus rauw. 
Toelichting in tekening en tekst door 
bedenker Joseph Semah hangt erboven, 
goed rijmend met een ingekleurde 
dierenhuid van Janneke Viegers. Schuin 
aan de overkant antwoordt een 
kolossaal en zware schelpensculptuur 
van Claire Begheyn, maar vlak daarbij 
een fraai contrast: oud-bestuurslid Dirk 
Jan Jager die medewerkster Renée 
Hartog mysterieus vragend portretteert. 

De laatste grote rechter zaal is in feite 
een beeldentuin met daarom heen 
schilderijen. Op de vloer, op eigen 
kracht oprijzend of  op sokkels, 
piëdestals en kartonnen pilaren staan 
beelden, constructies en voorwerpen 
van Dick Simonis, Maria Glandorf, 
Suzanne de Graaf, Aad Hoetjes, Marina 
van der Kooi, Theo Haring, Merapi 
Obermayer, Henk van Bennekom, 
Femmie Duiven, Edward Luyken, Jan 
Asjes van Dijk en Rita van der Vegt.

Stilleven

Stilleven, op de achtergrond het portret van Renée Hartog door Dirk Jan Jager.



De Salon verrast, stemt vrolijk, door 
kwaliteit, licht en kleur. Voor wie in de 
grijze dagen van december en begin 
januari iets zoekt om zijn stemming te 
verbeteren: ga naar Rokin 112. Veel kunst 
is te koop. Ook voor beduidend minder 
dan het bedrag dat Schippers vraagt.

Pia Vapeur luistert de opening op; secretaris Hans Kuiper waagt een dansje.
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Info
Salon 2016 Nieuw Werk. Tot en met 15 
januari. Arti et Amicitiae, Rokin 112.
Dagelijks geopend van 12.00 tot 18.00, 
uitgezonderd 31 december en 1 januari.

De Salon is geopend.
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