
1

Fo
to

: F
re

d 
Pe

er
de

nm
an

Beeldhouwster Marina van der Kooi werkt in cement en beton

‘Ik ben gek op beton om beelden in te maken’
‘Ik heb een haat-liefdeverhouding met beton. Ik ben gek op beton om beelden in 
te maken; ik ben in een betonfabriek geweest en daar heb je van die grote 
vormen, dat is om je tanden in te zetten. Aan de andere kant, als je in de stad 
lang zit met rondom beton dan snak je naar dit. Ik woon in de stad, tussen het 
beton. En hier? Het is hier verrukkelijk.’

Tia Lücker

Aan het woord is beeldhouwer Marina van der Kooi, in haar atelier 
achter op een boerenerf  onder de rook van Amsterdam. Het geloei 
van  koeien is duidelijk hoorbaar. Het lijkt of  de inspiratie voor haar 
werk van die koeien komt, maar dat werk is al wat ouder: koeien die 
dansen in de lucht in blijdschap omdat ze na de winter in de stal 
weer de wei in mogen. 
Marina heeft in 2012 het roer omgegooid: ‘Ik heb de figuratie toen 
achter me gelaten. Ik werk nu alleen nog in cement en beton. Ik heb 
heel lang als erfenis van de Rijksakademie gedacht: het moet 
mogelijk zijn om er iets eigentijds mee te doen. Dat ging niet goed, 
ik heb toen besloten het anders aan te pakken: de figuratie vergeten 
en werken op een heel andere manier. En daar ben ik zo blij mee. 
Dat heeft me een enorme ruimte gegeven.’ >

Marina van der Kooi.
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Omweg
Marina haalde haar MO A Tekenen bij Minerva 
in Groningen. ‘Mijn vader vond dat ik een briefje 
moest halen om voor mezelf  te kunnen zorgen 
en daar vond ik ook wel iets in zitten. Dus ik heb 
MO A Tekenen gedaan. Bij MO B kreeg je stage, 
stond je voor de klas. Maar ik wilde geen MO B, 
ik wilde beeldhouwen. Ik wilde altijd al 
beeldhouwer worden, dat wist ik, maar ik wist 
ook dat ik even die omweg moest maken.’
Thuis zag ze boeken met Egyptische 
beeldhouwkunst en dat vond ze heel erg mooi. 
‘Bij ons thuis lagen die boeken, mijn ouders 
waren er geweest. Ik vond het fantastisch! En 
nog, hoor, adembenemend. Met die Grieken en 
Romeinen heb ik eigenlijk niks. Die veel oudere 
kunst vind ik heel mooi.’
Maar nog veel eerder was er het kleilesje van de 
buurvrouw. Marina: ‘Dat was het fijnste dat er 
was. Ze had de Rietveld gedaan en was keramiste, 
van haar heb ik nog het oventje - zij was eigenlijk 
de voorloper van het Keramisch Instituut. Ze gaf 
kindercursussen, dat deed ze heel leuk.‘ 

Tekenen, kleien, beeldhouwen
‘Na Minerva ben ik naar de Rijksakademie 
gegaan; het eerste jaar vond ik het heerlijk. 
Daarna realiseerde ik me dat ik niet zo happy 
was. Ik ben toen weggegaan, voor de klas gaan 
staan als juf  en zelf  thuis gaan kleien. Dat was 
raar, want ik had nooit voor de klas gestaan, maar 
goed, het ging. Na twee jaar wilde ik toch terug 
naar de Rijksakademie en ik gaf  een dag in de week les.’ 
Marina van der Kooi maakt ook penningen, dus het 

figuratieve is niet helemaal verdwenen. ‘Ja,dat is waar. Dan 
maak ik een portretje, aan de hand van foto’s, dan studeer 

ik en ik pruts en ik pruts en dan denk ik dat het al 
heel mooi is. Een paar dagen later vind ik het 
niks. Toch is dat nodig, dan kom ik ergens uit. 
Dat is heel figuratief  werk. Penningen maken 
vind ik heel erg leuk om te doen. Ik heb er veel 
gemaakt, ook in opdracht. Als ik zo’n opdracht 
krijg, ligt het andere werk even stil, maar dat gaat 
heel goed, het past allemaal goed in elkaar.’

 Nieuw
‘Ik ben heel blij met mijn beeldhouwwerk, ik 
werk nu alleen in cement en beton. Ik moet wel 
een heel nieuwe omgeving creëren, mijn hele 
netwerk veranderen. De oude galeries 
bijvoorbeeld, dat functioneert niet meer zo goed. 
Ik wil nu heel graag dingen maken voor de 
openbare ruimte. Ik moet acquisitie doen bij 
gemeentes en zorgen dat ze me kennen. Heb al 
een heel inspirerend gesprekje gehad met iemand 
die me flink heeft aangemoedigd.
Ik heb een plein en een paviljoen ontworpen, 
maar daar heb ik nog geen opdrachtgever voor. 
Dat is toch de kant die ik op wil. >

De Vangst (1996), brons. Katwijk Boulevard.

Bronzen penning Grotius. Opdracht advocatenkantoor Houthoff  Buruma.
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Ik moet het hebben van gemeentes en bijzondere 
projecten, zoals bijvoorbeeld de wijk die wordt 
ontwikkeld in Eindhoven van de oude Philips-laboratoria. 
Er zijn meer van die gemeentes waar oude fabriekshallen 
worden omgetoverd tot fijne wijken, daar zou ik een 
bijdrage kunnen leveren, daar ben ik inzetbaar.’

Associaties
‘Ik ben in Egypte en bij de Inca’s in Ecuador geweest. De 
beelden van de architectuur daar zijn kennelijk blijven 
hangen. Ik heb nooit het idee gehad dat ik er iets mee zou 
kunnen doen, maar nu kom ik het wel tegen. Ik maak 
bijvoorbeeld trappen en dan denk ik: die associaties zijn 
er heel duidelijk: paleizen, koning Minos, de mooie oude 
fundamenten die ik daar gezien heb.’
Onlangs is werk van haar tentoongesteld in het Haagse 
Pulchri op de tentoonstelling ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van de Nederlandse Kring van 
Beeldhouwers. ‘Dat kan niet bij Arti, er is niet eens een 
lift naar boven! Ik ben lid van de Kring van Beeldhouwers 
en van Arti et Amicitiae. Alleen bij de Salon en de 
Nieuwe Leden expositie heb ik in Arti klein werk laten 
zien; ik ben lid sinds 1994. Sinds twee jaar ben ik ook lid 
van het Kunstenaars Centrum Bergen, dat leek me wel 
een leuke club.’

Rondleiding
Marina leidt me rond in het atelier waar werk van haar 
staat, ook vroeg werk. Over de nieuwe vormen vertelt ze: 
‘Kijk, dit is de binnenvorm, de mal zeg maar. Ik werk in 
klei en dan wordt het beton gestort. Zo heb ik de stap 
kunnen maken naar abstractie. Ik heb de vorm gedraaid, 
of  een hoek eruit genomen en in beton gegoten.’
Ze laat me werken zien die uit elkaar zijn voortgekomen: 
dwars, ondersteboven, opgehangen. ‘Ik dacht toen ook: ik 
kan reliefs maken. Ik voelde me steeds vrijer. Iets dat er in 
negatief  goed uitziet, ziet er in positief  ook goed uit. 
Dat is waar mijn hart voor geklopt heeft de afgelopen 
jaren.’ <
www.marinavanderkooi.nl

Lokdorp voor grafrovers
‘In Egypte was een dorp, door een hedendaagse architect 
gemaakt, en het was bedoeld om grafrovers uit een ander 
dorp weg te lokken en naar dit dorp te krijgen, het was 
kant en klaar. Helemaal wit geschilderd, een hoekje en 
een trapje en nog een hoekje weer wat hoger. Heel 
aantrekkelijk, je zou er zo willen wonen, maar die mensen 
hebben dat geweigerd. Dat was toen een heel klein 
dorpje, met allemaal huisjes op elkaar gepakt, middenin 
de woestijn. Van een vriend die er onlangs was, hoorde ik 
dat er niets meer van te zien is. Het is omringd door 
drukte, benzinestations. Het is teloorgegaan, het project 
is mislukt.De mensen kozen ervoor in hun oude dorp te 
blijven bij de graven. Ze hadden hun eigen tradities’.

Traphuisje (10 centimeter hoog).

Module, beton.

colofon
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Ervaringen van medelanders

Hoe kleurrijk is Arti?
Arti et Amicitiae, het klinkt buitenlands, het is 
Latijn: voor de kunst en de vriendschap, maar 
Arti is oer-hollands. Bijna 180 jaar oud en vrijwel 
al die tijd aan het Rokin, op de plaats waar nog 
decennialang een pontje aanmeerde. Toch is een 
groot gedeelte van de kunstenaarsleden van 
buitenlandse afkomst. Hoe voelt dat in deze tijd 
van anti-multiculturalisme. Zowel in Arti als in de 
Nederlandse kunstwereld?

Camiel Hamans

Tatjana Macic
Tatjana Macic, beeldend kunstenaar, schrijver, curator, 
docent en wetenschappelijk onderzoeker, kwam begin jaren 
negentig ten gevolge van de post-Joegoslavië oorlogen naar 
Nederland. Vanuit wat nu het Servische Niš is, waar ze al 
aan een kunstopleiding was begonnen. ‘Nederland was 
volstrekt anders dan wat ik gewend was. Niš is een heel 
aparte stad, zeker de kunstwereld daar, een amalgaam van 
Oost en West. We groeiden op in een socialistisch systeem 
maar met een westerse kleur. Ik zeg meestal dat ik 
opgegroeid ben vóór het IJzeren Gordijn. Maar toch begon 
ik met een achterstand in Nederland. Elke vreemdeling 
begint daarmee. Hij kent de taal niet, hij kent de netwerken 
niet en hij begrijpt evenmin hoe de culturele wereld in zijn 
nieuwe land werkt. Maar daar moet je je niet bij neerleggen. 
Ik was nieuwsgierig, wilde begrijpen hoe de kunstwereld en 
het kunstonderwijs in Nederland in elkaar zit. Ik heb me 
daarin verdiept, cursussen gevolgd, workshops en me op 
bestuurlijk niveau ingezet. In Arti bijvoorbeeld ben ik lid 
geweest van de Beoordelingscommissie en de Commissie 
Koers

Je kunt niet verwachten dat je alleen maar welkom bent. Als 
een nieuweling zich ergens vestigt, waar dan ook, dan wordt 
die door de bestaande groep gezien als iemand van buiten. 
Sommigen heten zo iemand hartelijk welkom, anderen 
gedragen zich vijandig. Dat is overal zo; niet alleen in 
Nederland. Die negatieve reactie moet je niet te persoonlijk 
opvatten. Zo zitten mensen nu eenmaal in elkaar. Maar je 
moet wel weerbaar zijn en het gesprek aangaan, een open 
gesprek, en het heft in eigen handen nemen. Niet 
verwachten dat anderen het voor je doen, maar je zelf  
inzetten.

En denk niet dat je meteen al wat bij te dragen hebt. Je 
moet eerst weten hoe de wereld waarin je terecht gekomen 
bent, werkt, wat die te bieden heeft. Dan pas kun je 
vaststellen of  je zelf  iets toe te voegen hebt, iets te zeggen 
hebt. Zo ben ik te werk gegaan. Ik ben lid geworden van 
commissies, heb bijdragen geleverd aan het Amsterdamse 
Fonds voor de Kunst, heb geijverd voor een beter 
atelierbeleid en dan ervaar je hoe het werkt. Hou er 
bovendien rekening mee dat kunstenaars, of  hun wieg nu in 
Amsterdam gestaan heeft of  in Niš, bij een deel van de 
bevolking op weerstand kunnen rekenen. “Ben je wel in 
staat je eigen broek op te houden en je huur te betalen”, die 
reactie krijgen alle kunstenaars voor hun kiezen. Of  ze nu 
Nederlander van geboorte zijn of  niet.‘ 

Ilya Rabinovich
Ilya Rabinovich noemt zich geen goed voorbeeld van een 
buitenlands kunstenaar in Nederland. ‘Ik ben veel meer de 
multiculturaliteit zelf. Ik ben geboren in Moldavië, toen nog 
deel van de Sovjet-Unie. Op mijn achtste zijn we 
geëmigreerd naar Israël, waar we net na de Jom-
Kippoeroorlog van 1973 aankwamen. In 1998 ben ik 
toegelaten tot de Rijksakademie. Ik heb me hier altijd 
welkom gevoeld, maar slechts ten dele geaccepteerd. Dat 
komt door mijn werk. Ik ben opgeleid als fotograaf, maar 
ben in feite in 1994 al gestopt als klassiek fotograaf. Helaas 
geeft mijn website ook geen goed beeld van wat ik doe. Die 
is vanaf  2006 niet meer bijgehouden. Ik werk de laatste tien 
jaar aan een project Museutopia. Ik ben teruggegaan naar 
Moldavië en heb daar etnografische musea gefotografeerd 
en dan zie je hoe dit land, dat tot 1991 deel uitmaakte van 
de Sovjet-Unie zich een identiteit probeert aan te praten, 
een eigen verleden probeert te verschaffen. In Israël heb ik 
militaire musea gefotografeerd. Ook dan zie je weer        
wat voor een beeld Israël van zichzelf  naar buiten wil 
brengen. >

Tatjana Macic, ‘ways of  crating, Hans Ulrich Obrist...’, collage 2018.

‘Ik was nieuwsgierig, wilde 
begrijpen hoe de kunstwereld 
en het kunstonderwijs in 
Nederland in elkaar zit’
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Van het Moldavische deel is al een boek verschenen en dan 
valt op dat al die musea een eigen verhaal over de 
geschiedenis en het volkskarakter vertellen, allemaal met 
een ander accent, met een 
andere kleur. Een ding 
hebben ze echter 
gemeenschappelijk: het feit 
dat Moldavië tussen 1940 
en 1991 door de Russen 
bezet was en dus in feite 
geen enkele rol kon spelen, 
wordt overal onder het 
tapijt geveegd. Moldavië en 
de Moldaviërs hebben een 
onderbroken en 
heldhaftige geschiedenis. 
Dertig jaar geleden maakte 
ik foto’s van hotels. Niet 
alleen van hun schoonheid, 
maar vooral van het sociale 
systeem waarin ze 
functioneren. Dit soort 
kunst, of  het nu gaat om 
musea of  hotels, ligt niet 
gemakkelijk in de markt. 
Fotografie is voor mij geen 
onafhankelijke kunst, het is 
deel van de context. Met 
dat standpunt val je buiten 
de mainstream, buiten de 
mode. Dat bedoel ik, als ik 
zeg dat ik me half-
geaccepteerd voel. Dat 

heeft niets te maken met mijn 
geboorteplaats, maar met hoe ik werk. 
Ik wil te veel. Dat kun je natuurlijk 
weer niet los zien van wie ik ben, van 
mijn eigen geschiedenis en mijn eigen 
achtergrond. Ik zoek een utopie, ik 
zoek naar instituties die zo’n wereld 
naderbij kunnen brengen. Helaas heb 
ik die nog niet gevonden, maar ik blijf  
optimist. Maar ik voel me absoluut niet 
buitengesloten. Ik wil geen kritiek 
leveren. Geef  geen negatief  beeld van 
me. Ik ben een outsider door mijn 
werk, niet door mijn paspoort.‘ 

Papa Adama
‘Theoretisch ben ik hier welkom,’ zegt 
Papa Adama met veel sarcasme in zijn 
stem. ‘Feitelijk niet. Ik wilde nooit naar 
Europa, het is de kunst die me hier 
gebracht heeft, maar als kunstenaar 
ben ik hier absoluut niet welkom. Ik 

heb het niet over Arti. Dat is ok, maar in de kunstwereld. Ik 
ben hier nu zo’n jaar vijftien, heb twee dochters, maar val 
nog overal buiten. Zelfs na de Rietveld en de 
Rijksakademie. 

Geen beurzen, geen 
stipendium, geen steun, geen 
toegang tot fondsen voor 
materiaal en dergelijke. Als 
ze me nodig hebben, word 
ik in een lijstje met 
Nederlandse kunstenaars 
opgenomen, maar als het 
erop aankomt, ho maar. 
Geen support, niks. Ik word 
buitengesloten. Op 
exposities hoor je dat men je 
werk zo waardeert “I love 
it”, maar als het aankomt op 
kopen, wordt de voorkeur 
gegeven aan zo’n flut papier-
maché werkje van een 
Nederlander. Ze stelen zelfs 
mijn ideeën. Daar ben ik dan 
wel ineens goed genoeg 
voor. >

‘Als het aankomt op 
kopen, wordt de 
voorkeur gegeven aan 
zo’n flut papier-maché 
werkje van een 
Nederlander’

Papa Adama voor zijn werk.

Ilya Rabinovich, Museutopia. Arti 2017.
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Ik heb het meegemaakt dat commissieleden me vertelden 
dat ze mijn werk kenden en waardeerden. Toen het echter 
op toekennen van een materiaalstipendium aankwam, kreeg 
ik weer nul op het rekest. Ik vraag niet meer aan, blijf  weg 
van die wereld. Ik ga liever weer borden wassen en toiletten 
schoonmaken, dan me te verlagen en me weer af  te laten 
wijzen. Serieuze kunstenaars leggen het af  tegen modieuze 
na-apers.  Daar zou Arti ook meer voor kunnen doen: 
duidelijk maken wie de echte kunstenaars zijn en 
wie de quasi-artiesten. Arti moet focussen op de 
mensen die talent hebben, niet op de grote groep 
die zichzelf  kunstenaar noemen. Die alleen maar 
lopen te snateren en kwebbelen, wier grootste 
verdienste de roddel is. Ik heb er vaak zo genoeg 
van. Daarom zou ik graag teruggaan naar Afrika, 
naar Burkina Fasso, waar ik vandaan kom, maar ik 
heb twee dochters hier. Ik ga binnenkort wel  
voor een tijdje, anders hou ik het niet vol. Ik ga 
proberen iets op te zetten in mijn eigen land. 
Maar laat ik stoppen. Ik raak elke keer weer over 
mijn toeren als ik het heb over hoe welkom ik me 
in Nederland voel.’ 

Bülent Evren
‘Het maakt nogal wat uit in welke tijd je naar 
Nederland bent gekomen. De laatste dertig jaar 
heeft het Nederlandse kunstonderwijs zich veel 
internationaler georiënteerd.  Rijksakademie, 
Ateliers, Rietveld, Sandberg en Jan van Eyck 
Academie richten zich niet alleen op Nederlandse 
aankomende kunstenaars, maar vooral ook op 
buitenlandse. Zeker de studenten van de 
Rijksakademie, die al wat ouder zijn en al op een 
hoog niveau werken, voelen zich snel thuis in 
Nederland en vooral in Amsterdam en vinden daardoor 
aansluiting bij Nederlandse collega’s en groepen. 
Heel vaak blijven ze na hun afstuderen hangen. 

Na een tijdje hebben ze ook recht op bijvoorbeeld een 
startstipendium. Nederland stimuleert dat internationale 
kunstenaars zich hier vestigen. Een deel daarvan stroomt 
vroeger of  later door naar Arti. Het probleem is dat er in 
Nederland te weinig galeries zijn die internationaal werken. 
Voor jonge kunstenaars zijn er te weinig mogelijkheden, 
hoe zeer de jonge kunstenaars ook goed ontvangen worden 
aan de opleidingsinstituten en in de Nederlandse 
kunstscene.
Wat me zelf  overkomen is, lijkt een soort wonder. Ik had in 
Parijs een bedrijfskundeopleiding afgerond, maar wilde niet 
het bedrijfsleven in. Ik heb mijn koffers gepakt en ben naar 
Amsterdam getrokken. Van jongs af  aan wilde ik iets in de 
kunst, maar ik wist niet goed wat.                                   

Een bevriende Franse kunstschilder heeft me in mijn 
middelbareschooltijd in Turkije op het spoor gezet van de 
beeldende kunst. Ik meldde me daarom aan bij de 
avondopleiding van de Rietveld. Daar kreeg ik te horen dat 
ze me niets meer te leren hadden, maar als ik dat toch per 
se een opleiding wilde volgen dat ik dan maar naar Ateliers 
’63 moest gaan. Dat heb ik gedaan, daar ben ik 
aangenomen. 

Twee jaar later, nadat ik de opleiding afgerond had, hebben 
we met vier collega’s van de Ateliers een professionele 
ruimte gevonden en zijn we onze loopbaan gestart. En die 
heb ik vervolgens doorgezet tot waar ik nu ben: beeldend 
kunstenaar, lid van adviescommissies, voorzitter van de BC 
van Arti en Amsterdammer.’ 

Wat wil Arti?
Geen ervaring is gelijk, dat blijkt opnieuw, maar wat ook 
blijkt is dat Arti en diversiteit goed samen lijken te gaan. 

Maar het is te vroeg om op onze lauweren te gaan rusten, 
of  zoals Tatjana Macic het formuleert, wat kan Arti met het 
grote aantal buitenlandse kunstenaars onder haar leden? 
Wil Arti er iets mee? Komt het bestuur met een 
beleidsvoorstel? <   
‘

‘Wat me zelf  overkomen is, 
lijkt een soort wonder’

Wat kan en wil Arti met het 
grote aantal buitenlandse 
kunstenaars onder haar leden?

Bülent Evren en Papa Adama bij de opening van Update 2018.
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Opening Colourful City
Harald	Schole	met	zakelijk	leider	
Johanna	Somers	en	Ciska	de	
Hartogh	die	tijdens	Colourful	
City	(29	juli	-25	augustus)	in	de	
voormalige	rooksalon	een	
weerslag	liet	zien	van	haar	
werkzaamheden	in	Zuid-Afrika.	
Daarmee	tegelijk	een	verband	
leggende	met	de	in	dezelfde	tijd	
te	Amsterdam	gehouden	
International	Aids	Conference.

Een mooie expositie die niet goed afliep 
Harald Schole treedt al jaren op als curator van tentoonstellingen in de sociëteit. 
Hij bedacht en organiseerde samen met Friso Witteveen een zomersalon.

Edu Braat

Ze vroegen de kunstenaarsleden van 
Arti om werk in te leveren dat 
thematisch min of  meer aansloot bij de 
titel van de expositie, Colourful City, 
van klein formaat (opdat zoveel 
mogelijk leden mee konden doen), 
recent gemaakt en prettig geprijsd 
(maximaal 500 euro). Kopers konden 
het werk aan de bar meteen afrekenen, 
laten inpakken en meenemen. 

Het concept sloeg aan en op de 
opening op dinsdag 17 juli hing er 
werk van ongeveer honderdvijftig 
deelnemende kunstenaars. Die er ook 
allemaal leken te zijn want je kon bijna 
over de hoofden lopen, zo druk was 
het. De sfeer was vrolijk en de 
verwachtingen waren hooggespannen. 
Er was veel aardig werk, overwegend 

zeer betaalbaar en heel divers, voor elk 
wat wils. 

Metro
Een paar dagen later ging de Noord-
Zuid metrolijn na vijftien jaar eindelijk 
open en bestuur en zakelijk leider van 
Arti rekenden op toenemend bezoek 
aan zowel bovenzalen als sociëteit. 
Maar dat viel nogal tegen. De 
passanten die zich lieten verleiden om 
in de sociëteit wat te gebruiken, bleken 
niet in voor aanschaf  van de kunst aan 
de wand. Noch de eigen kunstlievende 
leden want toen ik een maand later 
informeerde naar de verkopen stond 
de teller op slechts zeven stuks -
waarvan er drie door een en dezelfde 
koper aangeschaft waren. 

Resultaat
Kwam het door de aanhoudende hitte, 
door het feit dat half  Amsterdam op 
vakantie was of  speelde een rol dat 

veel oudere leden al meer dan genoeg 
kunst bezitten? 

Hoe dan ook, het teleurstellende 
verkoopresultaat sluit wel aan bij het 
gegeven dat het gemiddelde 
jaarinkomen van beeldende 
kunstenaars al jaren erg laag is, rond de 
dertienduizend euro ofwel 
bijstandsniveau. Zeker, de voldoening 
die de maker smaakt als het werk naar 
zin slaagt, laat zich niet in geld 
uitdrukken. 
Maar toch. 
Wie denkt te weten hoe het anders en 
beter kan: laat dat weten aan de 
redactie van dit magazine, die uw 
bijdrage graag plaatst. 

Op de opening hing er werk 
van ongeveer honderdvijftig 
deelnemende kunstenaars

De passanten lieten zich 
niet verleiden tot aanschaf  
van de kunst aan de wand
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Wanneer ik vanaf  het Museumplein richting 
Rijksmuseum loop, werp ik een blik op het geveldoek 
boven de doorgang. De haken die ik destijds ten 
behoeve ervan in de muur heb laten slaan, doen tot 
mijn genoegen nog altijd dienst. In gedachten ben ik 
meteen terug in 1990. Mij wordt gevraagd of  ik de 
grote vijfjaarlijkse tentoonstelling wil vormgeven die in 
het Rijks wordt gehouden. Die zal deze keer gewijd 
zijn aan de Venetiaanse vedute. Drieënvijftig 
stadsgezichten van onder anderen Canaletto, Bellotto 
en Guardi zullen voor de gelegenheid naar Amsterdam 
komen. Zonder enige ervaring met het vormgeven van 
tentoonstellingen ben ik voor een oriënterend gesprek 
ten burele van de curator en de directeur presentatie 
van het Rijksmuseum. Om mij een indruk te geven van 
de omvang van de expositie word ik in de betreffende 
vleugel rondgeleid. Het gaat om vijf  zalen, veel groter 
en vooral hoger dan in mijn herinnering. De schrik 
slaat mij om het hart. Hoe ga ik dit aanpakken? Wat 
mij nog het meest tegenstaat zijn de deprimerende met 
grauw jute bespannen wanden. Hier valt voor mij 
weinig eer te behalen. Na de rondleiding wil men 
weten of  ik de opdracht aanneem. Ik denk: nee, vooral 
niet aan beginnen! Maar tot mijn schrik zeg ik: ‘Ja, het 
lijkt mij een mooie uitdaging. Ik wil dan wel de wanden 
per zaal een andere kleur geven,’ bluf  ik. Dat zullen ze 
nooit goed vinden, is mijn stellige overtuiging, want te 
revolutionair. ‘Ho, wacht even!’ is dan ook de reactie. 
‘Alle wanden in het museum zien er sinds 
mensenheugenis uit zoals zij er uit zien.’ ‘Hoog tijd dus 
voor een opfrisbeurt,’ werp ik tegen. ‘Ik kan zorgen 
dat het één groot feest wordt en dat de kunstwerken 

beter tot hun recht komen.’ Na stevig aandringen van 
mijn kant, gaat het licht langzaam op oranje: ‘Kom 
maar met een voorstel dan.’                                                                                                                                                           
In het Venetië van de achttiende eeuw werden 
stadsgezichten soms aan de buitenmuren van palazzi 
opgehangen. Dit gegeven gebruik ik als uitgangspunt 
voor mijn ontwerp: door de binnenwanden als 
buitengevels te beschouwen, kunnen bezoekers door 
een abstract Venetië wandelen. Ik stel een kleurenpalet 
samen met voor elke zaal een andere mediterrane 
kleur. Denk daarbij aan terra, geeloker, olijfgroen. De 
boeiboorden worden hemelsblauw. Met het plaatsen 
van zwart-wit betegelde praktikabels, meerpalen en 
rode vlaggenmasten wordt de suggestie van pleinen en 
terrassen gewekt. Langs de wanden komen verhoogde 
trottoirstroken die als bijschriftdrager en tevens als 
bezoekersbarrière dienen. Tot mijn grote vreugde kan 
ik de opdrachtgevers met het ontwerp overtuigen. 
Tijdens de perspresentatie spreken zij van ‘het 
vierenvijftigste kunstwerk’. Om publiek naar het 
museum te trekken, stel ik voor een groot rood doek 
tegen de buitengevel aan te brengen met in gele letters 
Schilders van Venetië. ‘Ho, wacht even! Je kunt niet 
zomaar bevestigingshaken in een rijksmonument slaan. 
Dat gaat de Rijksbouwmeester nooit accepteren.’ Die 
blijkt het echter juist een goed idee te vinden en ziet 
onmiddellijk mogelijkheden voor hergebruik. Met 
dank aan de Venetiaanse schilders worden potentiële 
bezoekers van het Rijksmuseum al 28 jaar lang 
geattendeerd op lopende tentoonstellingen.

info@franslases.nl – www.franslases.nl

Frans Lasès                  

Rijksmuseum 	
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De wanden hadden in de jaren zestig 
een olijfkleur, poepkleur zoals veel 
leden dat noemden. Het moest anders! 
In 1970 werd de wand naast de 
schouw drie keer in een andere kleur 
geschilderd, zandkleur, roomkleur en 
zalmkleur. Men werd het niet eens en 
er werd gekozen voor crème.
Grote werken van Kees Maks, Martin 
Monnickendam, Sluiters, allen in 
bruikleen, sierden de wanden. Verder 
hier en daar een portret van een van de 
oprichters. In het deel waar de bar is 
waren kleine tentoonstellingen of  een 
aantal werken van de salons die er 
tweemaal per jaar waren. 
Dat men meer werk van de leden 
wilde, was duidelijk dus kwam er meer 
ruimte nadat Kees Maks verkocht 
moest worden omdat er twee mensen 
aanspraak op maakten. Ik herinner me 
nog heel veel werken,  onder andere 
een groot werk van Tony Buitendijk, 
het witte werk van Moritz Ebinger, 
Marijke Gijs en zeker het werk van Jan 
Sierhuis. Ik vroeg hem wat de prijzen waren,  hij noemde 
een bedrag per vierkante centimeter dus dan kon ik het 
zelf  uitrekenen. Een tentoonstelling van wandkleden 
waarin Franse teksten stonden, heeft voor ophef  gezorgd. 
Volgens een paar leden waren de teksten aanstootgevend 
en op een avond trok iemand een kleed van de wand, luid 
applaus. Het desbetreffende lid werd drie maanden 
geschorst.
Blijkbaar was er nog steeds onvrede over de kleur en 
werden er tijdens een zomersluiting twee kleuren 
aangebracht, een speciaal bureau dat oude panden 
schilderde had voor steenrood en zandkleur wisselend per 
deel gekozen,  toen kwamen de oude portretten weer even  
terug, waaronder Wilhelmina en Pieneman. In 1989 kreeg 
na de verbouwing door Pieter Zaane het schilderij van 
Huib Luns, de bestuursvergadering, een plekje in het 
kabinetje en daarboven, als of  het er voor gemaakt was, 
een stilleven van Nicolaas Bastert. De Breitner bleef  en 
tot voor kort ook de Janssen boven de schouw. Met de 
Kunstenaar en zijn collectie kwam er een nieuwe periode. De 
wanden zijn de laatste jaren nog nooit zo vaak van  ander 
werk voorzien.
Hopelijk nog veel kijkplezier in de sociëteit. 

Als de wanden konden spreken
Vijf  weken lang was de bijzondere tentoonstelling 
Colourful City te zien in de sociëteit van Arti. Nog nooit 
hing er zoveel werk aan de wanden.

Ria Stork

Opening Colourful City, de zomerexpositie 2018 in de sociëteit, 
samengesteld door Harald Schole en Friso Witteveen. 

Friso Witteveen onder zijn tijdelijke installatie:
Artem non odit nisi ignamus
Ofwel
Alleen de onwetende haat de kunst.

Meer expositieruimte 

Arti moet zich aanpassen aan de steeds 
toenemende druk om het roken te smoren. 
In dat kader is besloten om per 17 juli van de 
rookruimte tentoonstellingsruimte te maken. 
Sneu voor de rokers maar wellicht is het 
mogelijk om die toch wat te gunnen door 
hen toe te staan om op te steken op het 
binnenplaatsje naast de voormalige Rook-in. 
En er meteen kunst van te maken door op de 
ramen teksten te plaatsen als De Laatste 
Rokers / A dying breed. 
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Het was proppen in lijn 4.
De jongen en het meisje schuin achter 
me kon ik niet goed zien. Ze spraken 
over hun opleiding, over keuzevakken, 
over studiepunten, over docenten, over 
stress. Enkele flarden kwamen goed 
door. Het meisje sprak op bedrukte 
toon: ‘Ja, nou heb ik die stage en de 
opdracht was van ga oude mensen 
fotograferen.’ Kennelijk deed ze iets 
audiovisueels. Of  iets met 
communicatiewetenschappen. 
‘Zzzzo, zo,’ zei de jongen. Hij stotterde 
een beetje.
‘Maar ik ken helemaal geen oude 
mensen,’ vervolgde het meisje. ‘En het 
moet nog voor het tweede semestrum.’
‘Sssemester,’ corrigeerde de jongen.
Ik keek naar onze medereizigers. Zeker de helft was 
bejaard. Ik aarzelde of  ik mezelf  zou aanbieden: maar ik 
was volgens mij nog te jong. Niet stokoud, geen grijsaard 
en ik liep ook al niet met een stok.   
De jongen was van het behulpzame soort en zei na enige 
tijd: ‘mijn vvvriendin kent wel iemand dddie heeft een 
mmoeder, maar die is dddood….’
‘Holy shit,’ zei het meisje.
‘Ik bbedoel ddoodziek. Mag dat ook?’
‘Kweet niet,’ zei het meisje. Het klonk zorgelijk, een stage 
moet je natuurlijk niet meteen verknallen. ‘Ik zal mijn 
begeleider vragen of  dat mag.’
‘Je moet wel opschieten,’ zei de jongen, ‘ze is al heel oud 
ggggeloof  ik.’
De rest van het gesprek ging verloren in het gekreun van 
de tram. Het terminale karakter van de moeder van de 
kennis maande tot spoed. Er zat vast wel een mooi 
fotoshoot in, maar het was mij niet helemaal duidelijk in 
welke categorie de oude-mensenserie moest liggen. 
Onbezorgde oude dag? Hulpbehoevend? Eindtijd? Je kon 
er goed beschouwd alle kanten mee op. 

Een mooi onderwerp voor een vrije opdracht. 
Waarschijnlijk ging het om een themaweek over 
vergrijzing. Dat was immers het onheil van de komende 
decennia. 
Het stemde tot nadenken. Voor het stagemeisje moesten 
oude mensen een soort dieren zijn. Vreemd en onbekend. 
Je moest ze lokaliseren en hun gedrag bestuderen. 
Wanneer kwamen ze uit hun schuilplaatsen? Hoe gingen 
ze gekleed? Wat aten ze? Leefden ze in groepjes of  
solitair? Wat voor geluiden maakten ze eigenlijk? En 
zouden ze schrikken van een flits?

We reden inmiddels over het Rokin en ik werd als een 
schaap in de kudde van jongeren naar de uitgang 
gedreven. Ik had me moeten aanbieden, dacht ik. Want 
omgekeerd kende ik weer niet zoveel jongeren. Voor mij 
was dat eigenlijk ook een onbekend diersoort. Je zag ze 
wel, in overvloed zelfs, en je las er veel over. Maar hoe 
oud is een jongere eigenlijk? Baby, kleuter, peuter, puber, 
dat is duidelijk. Adolescent is al een twijfelgeval. En je 
leest toch ook over werkloze jongeren van 28 jaar? Hoe 
zat dat dan?
Zo mijmerde ik voort tot de tram bij bij Arti stopte. 
Uitchecken. Mijn ov-chipkaart. Waar had ik die nou weer 
gestopt? Linkerzak, rechterzak, binnenzak, borstzak.
‘Hé ouwe, schiet eens op,’ klonk een Amsterdamse 
vrouwenstem achter me. ‘Altijd hetzelfde,’ siste een 
magere getatoeerde jongen in een iel, groen hemdje. Ja, 
zo was het maar net. Ik stond in de weg. Samen met drie 
miljoen anderen boven de vijftig. Ze moesten ze allemaal 
maar naar een reservaat brengen, die ouwe hap. Of  
meteen afschieten. 
Maar dan eerst op de foto. 

Roelof  van Gelder

Ouderen
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Dat lidmaatschap, levert dat nog wat op?

Update 2018: Werk van nieuwe leden

Nieuwe leden hebben een streepje voor. Zij mogen niet 
alleen als alle kunstenaarsleden hun nieuwe werk 
presenteren op de jaarlijkse Salon, maar ze hebben een 
eigen expositie. In het verleden Nieuwe-
Ledententoonstelling genoemd, nu Update en 
samengesteld en ingericht door de 
Beoordelingscommissie, BC. Het is dezelfde commissie 
die ook de nieuwe kunstenaarsleden balloteert.

Camiel Hamans

Rol BC
Bülent Evren is voorzitter van de commissie en, zoals hij 
bij de opening op 22 juni al zei, de rol van de BC gaat 
verder dan alleen maar leden toelaten of  afwijzen en de 

zalen openstellen voor een eerste presentatie. De 
commissie probeert de nieuwe leden te introduceren, maar 
attendeert ze er vooral ook op dat Arti niet alleen een warm 
bad is: je dient zelf  initiatieven te nemen, je moet je mond 
opendoen en je laten horen. ‘Arti is geen instelling die 
alleen maar faciliteert, Arti is een plek waar je zelf  moet 
proberen iets van de grond te krijgen, waar je van de unieke 
mogelijkheden van gebouw, vereniging en collega’s gebruik 
moet zien te maken om jezelf  te presenteren.’ De 
commissie doet meer dan alleen een Nieuwe-
Ledententoonstelling plannen. Leden van de commissie 
praten met de kunstenaars die mee willen doen, overleggen 
over wat er getoond kan worden en hoe het gehangen kan 
worden. Dat heeft effect: van de leden die in de vorige jaren 
aangekomen zijn, blijkt een aantal zich luid en duidelijk in 

Arti te manifesteren: Friso Witteveen bijvoorbeeld die met 
Harald Schole de zomerexpositie Colourful City heeft 
bedacht of  Hedwig van der Heiden, die actie voert voor 

meer ruimte in het 
tentoonstellingsbeleid voor eigen leden. 
‘Plus dat Update een expositie van 
niveau geworden is. Het is moeilijk om 
bij een tentoonstelling van 22 
kunstenaars, die niet een gezamenlijk 
thema heeft, eenheid te creëren. 
Toch zijn we daar heel redelijk in 
geslaagd. Zie bijvoorbeeld de lovende 
recensie in Het Parool door Jan Pieter 
Ekker, maar ook bezoekers vertelden 
ons dat we erin geslaagd zijn om werk 
en ruimtes bij elkaar te laten aansluiten. 
Dat was niet alleen een kwestie van 
goed ophangen en neerzetten, maar ook 
van overleg met de kunstenaars over wat 
ze zouden inbrengen.‘ >
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Bülent Evren, rechtsvoor, luisterend tijdens de ALV.
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Mieke Werners
Textielkunstenaar Mieke Werners is al een mensenleven 
actief  in de kunst. Zij deed in 1966 eindexamen aan wat 
nu de Rietveldacademie is. Aan een Arti-lidmaatschap had 
ze eigenlijk nooit gedacht, tot een goede vriend zich 
aanmeldde als kunstenaarslid. ‘Ik ben een paar keer mee 
geweest en het me beviel in Arti. Zelfs toen mijn vriend 
Willem Loeb niet aangenomen werd, vond ik nog steeds 
dat Arti een leuke club voor mij kon zijn. Ik heb me 
daarom aangemeld als kunstlievend lid. Textiel is moeilijk 
te beoordelen en toen mijn vriend 
niet door de ballotage kwam, dacht ik dat ik het helemaal 
niet hoefde te proberen. Dat is vier jaar geleden.  In de 
afgelopen jaren leerde ik steeds meer mensen bij Arti 
kennen en die zeiden me dat ik wel moest voorhangen. En 
zie, ik ben inderdaad aangenomen, drie jaar geleden. Op 
de tentoonstelling heb ik als een van mijn werken mijn 
portret van die vriend opgehangen. Hij is intussen, helaas, 
overleden, maar is er nu toch een beetje bij.’
‘Het inrichten ging moeilijk. Mijn werk heeft rust en 
ruimte nodig. Er moet niet veelkleurig werk om heen 
hangen. Er was natuurlijk maar weinig plek. Dus dacht ik, 
dan laat ik maar wat minder werk zien. 
De BC had me in het hok achterin gestopt, maar dat wilde 
ik niet. Dus ben ik zelf  gaan zoeken. Ik wilde in een van 
de zijvleugels. Daar heb ik toen mijn werk neergezet en 
gehangen, maar ik was nog niet thuis of  ik kreeg een 
mailtje dat het toch verplaatst was. Ik meteen terug. Het 
was toch goed. Ze hebben de muren in het hok zwart 
geschilderd en mijn werk prachtig uitgelicht. Mijn werk 
heeft rust nodig. Dat ontstond daar. Ze hebben er een 
bankje bij gezet en ik heb gezien dat er af  en toe mensen 
op gingen zitten kijken.’

‘Ik heb goed reacties 
gehad, ook van nieuwe 
mensen en van mensen 
die mijn werk alleen van 
foto’s kenden. De 
tentoonstelling was 
belangrijk voor me. 
Mensen die ik al een 
paar jaar in Arti 
ontmoet, weten nu wat 
mijn werk is. Het Arti-
lidmaatschap voelt voor 
mij als een kroon op 
mijn werk. Ik ben bijna 
75. Het is moeilijk om 
uit te leggen wat ik 
maak, collega-
kunstenaars hebben het 
nu kunnen zien en 
zullen anders naar mij 
kijken. Ik heb al jaren 

ervaring, dat wil ik nu gewaardeerd zien. Arti richt zich, 
terecht, op jonge mensen, maar de ervaring van oudere 
kunstenaars kan Arti ook heel goed gebruiken. Ik hoop dat 
ik voor Arti van betekenis kan zijn door de ervaring die ik 
meebreng.’ >
   

Opening Update.
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Maria Louise Vandenput
‘Ik heb twee voorstellen bij de BC ingediend en die werden 
allebei aanvaard. We hebben een keer een vergadering 
gehad en de commissie bleek enthousiast. Ik had het idee 

dat ze er blij mee waren. En de medewerking die ik kreeg 
was fantastisch. Mijn bijdrage bestond uit twee installaties: 
twee instrumenten met een gehaakt grid erboven dat als 
cloud diende, een gedachtenwolk. Sinds een paar jaar werk 
ik aan een serie ‘Instrumenten voor een nieuwe manier van 
denken’. De wereld verlangt dat we anders 
naar elkaar kijken en naar de manier waarop 
we met elkaar omgaan. Om die nieuwe 
denkwijze te bereiken bevraag ik taal en 
andere kennissystemen. Ik onderzoek de 
basis van onze kennis en probeer die in een 
nieuwe vorm te gieten.’
‘Een van de instrumenten die ik liet zien is 
de ‘woordkraker’, een ijzeren zaagbok met 
daaraan vastgemaakt tot een rol gevouwen 
woordenboeken op een grondvlak van 
linnen uit het omslag van die 
woordenboeken. Het andere instrument 
‘omvormer’ zet verschillende getallen- en 
metrieke systemen naast elkaar en 
confronteert die met de menselijke 
voetmaat.’ 
‘Mijn werk is opgemerkt. Ik ben genoemd 
in de recensie in Het Parool. Veel mensen 
hebben mijn instrumenten gezien en me erover 
aangesproken. ’s Avonds heb ik een aantal keren met 
bezoekers kunnen van gedachten kunnen wisselen. Zowel 
op zaal als in de sociëteit. Bijvoorbeeld met mensen die je 
helemaal niet kent, maar die naast je zitten in de sociëteit als 
je zit te wachten en met wie je dan in contact komt. Heel 
goed. De avondopenstelling is een vondst. Heel anders dan 
bij een galerie. Daar loop je naar binnen, kijkt even en gaat 
weer weg. Hier kun je naar beneden gaan, wat eten, wat 

drinken, terugkomen, opnieuw kijken en praten. Heel 
prettig.’ 
‘Dat is eigenlijk ook waarom ik lid ben geworden. Vroeger 
kwam ik veel in Arti, collega-docenten van de Rietveld 

waren actief  in Arti en exposeerden hier. 
Vervolgens een tijd veel minder, waardoor ik 
ook weinig mensen meer kende in Arti. De 
laatste jaren kreeg ik weer vaak uitnodigingen, 
een aantal collega’s, oud-studenten en 
vrienden werd lid. Toen heb ik zelf  de stap 
ook maar gezet. De mogelijkheden om te 
exposeren trokken me, maar nog veel meer de 
kans om mensen te ontmoeten. Arti biedt de 
mogelijkheid om tegelijk samen te kijken en 
samen te eten. Dat is uniek. Daarom ben ik 
lid en tot nu toe zijn al mijn verwachtingen 
uitgekomen.’

Madeline Maus 
‘Arti ken ik al vanaf  mijn kindertijd. Mijn 
vader was medisch specialist in Apeldoorn, 
maar met een grote belangstelling voor 

beeldende kunst. We gingen met regelmaat naar 
Amsterdam, waar we bijvoorbeeld op atelierbezoek gingen 
bij de beeldhouwer Nico Onkenhout. Onkenhout was lid 
van Arti en zo kwamen we daar ook. Mijn lidmaatschap is 
tegelijk en beetje een knipoog naar mijn vader. Ik had hem 

graag nog
even om de hoek zien kijken. Mijn moeder leeft nog. Ze 
was bij de opening. Mijn moeder vond dat ik kunstenaar 
moest worden. Ik durfde niet en ben daarom filosofie gaan 
studeren. Pas later, toen ik al afgestudeerd was en werkte, 
heb ik de Rietveld gedaan.’
Madeline Maus heeft geen website, timmert niet aan de 
weg, maar gaat gewoon stug haar eigen gang. Vijfentwintig 
jaar is ze actief  als beeldend kunstenaar. Daarnaast heeft ze 
lesgegeven en een eigen ‘analytische tekentherapiepraktijk’> 

Maria Louise Vandenput, Woordkraker.
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gevoerd. Tien jaar geleden is ze met alle nevenactiviteiten 
gestopt, want haar eigen werk kwam in het gedrang.
‘Ik had al mee gedaan aan de Salon. Het werk dat ik daar 
heb laten zien, is gekocht. Mijn deelname aan Update heeft 
me twee nieuwe opdrachten opgeleverd. Ik had een hoek 
gevraagd aan de BC en die kreeg ik gelukkig ook. In mijn 
atelier heb ik hele grote vellen gemaakt met allemaal lijnen. 
Die heb ik in Arti op maat gescheurd en op de muur 
geplakt. Vervolgens plaats ik daar ingelijst werk op, in door 
anderen gesneden passe-partouts waarachter oud werk van 
me te zien is. Dat oude werk zijn resten van een 
wandschildering die ik in 1980 heb gemaakt. De kaders zijn 
willekeurig. Een beetje op de wijze van componist John 
Cage. Het toeval bepaalt wat er te zien is. Het is de 
lijstenmaker die de uitsnede kiest. Dat is zoals we in feite 
ook naar onze omgeving kijken: het is niet de werkelijkheid 
die de kijkrichting en de keuze bepaalt. Het is de toevallige 
blik van de kijker. Licht, kleur en toeval zijn mijn 
basiselementen, toeval à la Cage, licht en kleur zoals bij 
Monet, maar dan tot de essentie teruggebracht.’
‘De opdrachten die ik gekregen heb, is om bij mensen thuis 
een werk te maken in de geest van wat ik tijdens Update 
heb laten zien. Dat zou ik wel meer willen. In september en 
oktober ga ik op plaatsen die de opdrachtgevers aanwijzen, 
een wand in de woonkamer, een muur in de gang of  waar 
dan ook, een werk realiseren. Dat hoop ik veel vaker te 
kunnen doen: één op één bij mensen thuis werken.  Waar ik 
op gehoopt had, toen ik lid van Arti werd is tot nu toe 
uitgekomen: leuke gesprekken met mensen over je werk, 
vaak mensen die je niet of  maar half  kent, veel aanloop, 
veel kijkers en opdrachten. Eigenlijk nog meer: het lijntje 
naar mijn vader. Arti is een oude club, mijn vader kwam er 
en nu exposeer ik er.’

Raquel van Haver
Arti heeft Raquel van Haver niet nodig voor haar 
naamsbekendheid. 

Na haar afstuderen aan de HKU in Utrecht in 2012 waren 
er meteen exposities, nominaties en prijzen. Driemaal 
genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor de Vrije 
Schilderkunst, in 2015 voor de Prix de Rome, in 2017 
bekroond met De Scheffer, de Dordtse aanmoedigingsprijs 
voor jonge kunstenaars, nu genomineerd voor de 
Wolvecampprijs, de tweejaarlijkse prijs voor schilderkunst; 
solo-exposities in Amsterdam, Trinidad en bij de Londense 
Jackbell Galery, die haar nu ook internationaal 
vertegenwoordigt, betrokken bij een project in Zimbabwe, 
net terug van het Mongoe Festival 2018 in Suriname en 
vanaf  24 november aanstaande in zes zalen te zien van het 
Stedelijk. Spirits of  the Soil gaat die expositie, waarvoor ze 
door conservator Martijn van Nieuwenhuizen is 
uitgenodigd, heten en die tot en met 7 april 2019 te zien zal 
zijn. Het Stedelijk wil een nieuwe kant op en schrijft in de 
aankondiging: ‘Het Stedelijk Museum presenteert met regelmaat 
solotentoonstellingen van een veelbelovende generatie kunstenaars. Het 
gaat veelal om nieuwe producties en recente aankopen. Het Stedelijk 
reageert hiermee op de actualiteit en stimuleert hedendaags talent door, 
in sommige gevallen, ook de positie van opdrachtgever in te nemen. 
Voor het Stedelijk zijn kunstenaars de betekenisgevers van onze tijd. 
Door een langdurige relatie aan te gaan met de kunstenaars van nu 
krijgt de collectie van de toekomst een gezicht.’ Raquel van Haver is 
een van die nieuwe gezichten met haar vitale, felle en zeer 
dik opgezette doeken.
Toch deed ze graag mee aan Update 2018: ‘Ik heb tijdens Update 
niet het werk laten zien dat ik op mijn show in het Stedelijk laat 
zien, maar de schetsen, het voorwerk. Zwart-wit. Het kwam 
prachtig uit, maar dat was niet het belangrijkste, niet de reden om 
mee te doen. Ik vind het fijn dat iedereen bij elkaar komt, je 
spreekt iedereen, je ziet iedereen. Het is als een warm bad. Het 
sociale aspect van zo’n Nieuwe-Ledententoonstelling en van Arti 
is voor mij van belang. Toen ik nog op de academie zat, zeiden 
docenten met regelmaat: ‘Ga naar Arti, daar doen ze goede 
dingen. Ga daar kijken.’ Van een lidmaatschap kwam het niet 
meteen, druk, druk, druk. Met een collectief  hebben we toen 
afgesproken om ons aan te melden. Jammer genoeg ben ik de 

enige die het heeft doorgezet, maar 
misschien komen de anderen nu ook wel. 
We zien elkaar allemaal bij mijn opening in 
het Stedelijk. Het is het begin van het 
Amsterdam Art Weekend. Laat heel Arti 
daar naartoe komen.Het wordt gezellig.’ <

Info
Mieke Werners: http://
textielkunstenaar.com/
Maria Louise Vandenput:: https://
marialouisevandenput.com/
Madeline Maus: geen website, contact 
via madeline.maus@planet.nl
Raquel van Haver: http://
raquelvanhaver.withtank.com/  
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