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Voorwoord

De Aftrap Twee is de
tweede expositie van
beginnende kunstenaars in
het ARTtrium, de expositieruimte in het gebouw aan
de Turfmarkt 147.
De kunstenaars krijgen
vanaf 16 januari een
podium en de ruimte om
hun werken aan een groot
publiek te tonen. De
kunstcommissie van de
departementen Veiligheid
en Justitie en Binnenlandse
Zaken en
Koninkrijksrelaties vindt
het belangrijk om buiten de
gevestigde paden te treden
en jonge afstudeerders de
mogelijkheid te geven om
zelf de ruimte in te richten
en vorm te geven met hun
werk.

Zo wil de commissie de
duizenden collega’s,
omwonenden en andere
belangstellenden kennis
laten maken met wat er op
de kunstacademie in Den
Haag gebeurt.
Kunst geeft een reflectie op
en maakt onderdeel uit van
de tijd waarin wij leven. De
kunstcommissie wil door
deze tentoonstellingen iets
van onze tijd naar binnen
halen en daarmee onze
collega’s confronteren. De
tentoonstelling biedt de
5000 ambtenaren die in het
gebouw zijn gehuisvest de
gelegenheid om via de blik
van de kunstenaars naar
buiten, naar onze samenleving, te kijken.

Art

B-22082 Boekje_Aftrap_twee_KABK.indd 2

06-01-14 14:34

We hopen dat we deze
traditie lang kunnen
voortzetten en dat we zo
terugkijkend een ontwikkeling kunnen zien die ons
ambtenaren aan het
denken zet.
Voor deze tentoonstellingen hebben we vijf
kunstenaars gevraagd, Inèz
van Dillen, Floor Frencken,
Arike Gill, Catinka Kersten
en Waalko Dingemans. De
enige overeenkomst is dat
ze alle vijf in 2013 zijn
afgestudeerd. De kunstcommissie vond het
interessant om kunstenaars uit te zoeken met
werk dat sterk van elkaar
verschilt. Daarmee zoekt de
kunstcommissie bewust
het risico op.

Het is aan de kunstenaars
om met elkaar te bepalen
hoe hun werken het beste
in de ruimte tot hun recht
komen.
De kunstenaars staan na
hun opleiding aan het
begin van hun kunstenaarschap, een spannend en
onzeker bestaan zeker in
deze tijd waarin kunst
steeds meer naar de
marges van de samenleving wordt gedrongen. Wat
kunnen zij nog toevoegen?
Iets van hun drijfveren
staan kort in dit boekje
vermeld. Het is een mooi
gebaar dat de directeur van
de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten
(KABK), Marieke
Schoenmakers, de
tentoonstelling opent.

De kunstcommissie is
benieuwd wat iedereen van
de tentoonstelling vindt.
Mochten er naar aanleiding
van de tentoonstelling
opmerkingen of ideeën zijn
dan horen wij dat graag.
Veel kijkplezier.
Namens de
kunstcommissie,
Bas Spreij
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Inèz van Dillen
Grafische Technieken
Kan je mensen terugbrengen naar de
kwetsbaarheid van zichzelf? Nu mensen
al geruime tijd steeds harder worden,
ondermeer door de informatiestroom die
al lang als een grote rivier over ons heen
spoelt. Succes, is de nieuwste boodschap
die steeds meer slachtoffers eist, voor
diegene die het maar niet lukt. Succes
verhult de verliezers, alleen de top telt
nog mee. De afbeeldingen die Inèz maak,
wil niet de verliezer in beeld brengen,
maar wil laten zien dat we meer zijn dan
wat het huidige mensbeeld ons laat zien.
We hebben ons leven ingericht op dit
maximaliseren van onszelf, vaak in
productieve termen uitgesproken. Zij wil
onderzoeken of we niet vergeten, dat we
meer dan deze (economische) productiviteit, die zelfs de kunstwereld beheerst,
kunnen zijn.
Maar dan kun je je afvragen hoe je dit kan
doen, of dat kunst dit niet altijd al doet. Is
de kunst niet het domein van het
onbekende, de plaats waar we nog
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mogelijke authenticiteit kunnen vinden?
Zij denk dat dit niet zo is. We vinden niet
meer iets dat we niet kennen, we vinden
alleen maar terug. Waar de voortdurende
stroom, ons steeds weer dezelfde
boodschap in hamert, wil haar werk
alleen maar laten weten dat er ook nog
andere mogelijkheden zijn, die vaak
vergeten zijn en die wachten om
herontdekt te worden. Dat dit gebeurt
met een medium dat zeer ambachtelijk is,
de vrije grafiek, maakt dat het daarmee
ook benadrukt dat zelfs de voortdurende
vernieuwende drang, die het gevolg is
van het modernisme, laat vergeten wat
we in de vooruitgang allemaal achter ons
laten.
Beeld en techniek zijn met elkaar
verbonden. De kwetsbare lijn is in dienst
van de soms ’harde’ afbeelding die ook
reageert op actualiteit. Het beeld wil
binnendringen, niet door het overbekende ’shock-effect’ maar door de
toeschouwer te vragen ontvankelijk en
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alert te zijn. De toeschouwer moet uit zijn
luie stoel komen (ook letterlijk) en zichzelf
op kijken richten. Een handeling die hem
overbekend is, maar die nu vraagt dat hij
zichzelf verplaatst en een nieuw perspectief inneemt.
Het beeld is ’a knife in the eye’ als je je
ogen maar opendoet.

Contact

www.idylle.name
Art@idylle.name
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Floor Frencken
Schilderijen

Floor Frencken schept een vreemde,
exotische vormenwereld, waarmee op de
schilderijen steeds wisselende boeketten
en bloemstukken worden geschikt.
Haar werken zijn als een schilderkunstig
ikebana waarin zowel dode materie als
levende organismen vechten om de
aandacht. Dat alles zeer trefzeker en direct
gerealiseerd.
Botanische schoolkaarten en schoolplaten,
Hollandse bloemstillevens, maar ook
postmoderne stijlsamples komen in
gedachten bij het zien van haar werk.

Contact

www.floorfrencken.com
floora@xs4all.nl
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Arike Gill
Tekeningen
“Reddingswerkers in Florida hebben de zoektocht
naar de man (36 jaar) die in zijn slaapkamer werd
verzwolgen door een gat onder de vloer, gestaakt.
Volgens de autoriteiten is de kans klein dat zijn
lichaam nog wordt teruggevonden. De man
verdween donderdagnacht in een zes meter brede
sinkhole, een plotselinge verzakking in de grond
die ontstaat op plekken waar kalksteen wordt
afgedekt door lossere sedimenten als klei en
zand. Als de kalksteen oplost in grondwater
ontstaan onderaardse grotten waarvan het
plafond kan inzakken. Florida ligt bezaaid met
sinkholes, maar het komt zelden voor dat er
iemand in verdwijnt.” Uit de NRC next, 3
maart 2013.
“In november 2009 publiceerde de Volkskrant
een bericht over een weduwnaar in Thailand die
zozeer rouwde om de dood van zijn vrouw dat hij
haar as opnam in een gipsen beeld van haar en
dat beeld iedere nacht, jarenlang, met zich mee
naar bed nam. Zijn zoon dwong hij het beeld
avond een nachtkus te geven en naast het beeld
te gaan liggen. Toen de Thaise autoriteiten
hierachter kwamen droegen ze hem op de as uit
het gipsen beeld te halen en weer te begraven.”
Uit het boek ‘Levende beelden’ onder
redactie van Caroline van Eck en Stijn
Bussels.
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Deze verhalen laten voor Arike tegenstellingen zien die ook in haar werk zitten. In
het eerste verhaal speelt het besef dat alles
opeens voorbij kan zijn in een enkele
seconde. Niks lijkt haar enger dan opeens
verzwolgen te zijn in de aarde, zonder dat
je iets achterlaat. Spoorloos verdwenen.
Aan de andere kant is de manier waarop de
Thaise weduwnaar in het tweede verhaal
met de dood omgaat minstens ziekelijk te
noemen. Toch begrijpt zij hem goed, het
gevoel dat je wil vasthouden van iets wat al
lang voorbij is en niet meer terug komt.
Arike probeert, net als de Thaise weduwnaar, de doden weer tot leven te wekken.
In de oude foto’s die zij als inspiratiebron
gebruik, is de tijd en het moment bevroren.
De mensen op de foto zitten gevangen in
de luwte van de tijd. In haar werk probeert
ze deze mensen te wekken uit hun diepe
slaap. Ze mogen voor een klein ogenblik
weer even ademen. In het kunstwerk
gelden andere wetten. Binnen is buiten en
buiten is binnen. Wat nep is kan opeens
heel echt zijn. De tijd is geen onzichtbare
waarnemer meer. In deze alternatieve
werkelijkheid kan een verloren moment
opeens herbeleefd worden.

Contact

www.arikegill.nl
arikegill@gmail.com
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Catinka Kersten
Monumentaal,
textiel
De expositie bestaat uit een groep beelden
van dieren waarop gejaagd wordt. Dit is
Catinka’s manier om op deze dieren te
jagen, ze te verwonden en ze te bezitten.
Zij vervormde de dieren door ze op
verschillende manieren vast te laten
houden door mensen, terwijl het gips aan
het uitharden was in het stoffen vel.
In 1958 schreef de schrijver Johan Daisne
een artikel over het magisch realisme. Uit
dit artikel heeft Catinka een passage
onthouden die haar dierbaar is. Daisne
schreef over de essentie van deze literaire
beweging: “Het ligt in de uitkiezende en
afwikkende weergave van datgene wat een
mens vormt: lichaam, hart, rede en de
intuïtie der bovenzinnelijkheid, zonder
mirakels of microscoop, want daarmee
bedrijven we godsdienst of wetenschap. “
Kunst is geen religie en geen wetenschap.
Kunst is een vorm van communicatie die
vaak puur zintuiglijk is. Hierdoor kunnen er
met één enkel beeld, tientallen vragen
gesteld worden en zijn de antwoorden
voor elke toeschouwer anders.
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Catinka probeert het werk te benaderen
zoals Johan Daisne zijn verhalen aanpakt.
Met aandacht en attentie weeft zij haar
gedachten in het gekozen materiaal. Ze
probeert het bijzondere te vinden in
gewone dingen. Wanneer zij een dier van
stof en gips maakt, probeert ze dat op een
manier te doen waardoor het dier tot leven
komt en een eigen ego krijgt. Niet als een
hinde of een vos, maar als een aanwezigheid. Op deze manier hoopt Catinka dat de
werken communiceren met de kijker op
een manier die verdere uitleg overbodig
maakt.

Contact

www.catinkakersten.com
catinka.kersten@gmail.com
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Waalko Dingemans
Tekening
Wat zien we, wat ervaren we? Wat is waar? Er is een verschil tussen waarnemen en
ervaren. In het werk van Waalko is hij op zoek naar het draaipunt tussen deze twee modi
van onszelf. Waar stopt het waarnemen en begint het ervaren van onze eigen wereld?
Door het aanspreken van het verschillend waarnemen door ons bewuste en onderbewuste wil Waalko voor een wisselwerking zorgen tussen deze twee vormen van waarnemen. Door deze wisselwerking wil hij er voor zorgen dat men de wereld gaat ervaren,
waarmee hij bedoelt dat men het zelf ondergaat en onderzoekt in plaats van simpelweg
waarnemen. De waarheid is ongrijpbaar en alleen door onze wereld te ervaren kunnen we
deze proberen te doorgronden.

Contact

www.waalkodingemans.nl
waalko@kpnplanet.nl
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De expositie is te bezichtigen van
16 januari tot 20 maart op
werkdagen
van 7.00 tot 19.00 uur.
Arttrium is de expositieruimte van
de departementen Veiligheid en
Justitie en Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
De expositieruimte bevindt zich in
het atrium van de nieuwbouw rechts
naast de balie.

Arttrium
Veiligheid en Justitie /
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147
2511 dp Den Haag
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