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Het project
ShowYourColours /3 is gebaseerd op interactie en kruisbestuiving tussen beeldende kunstenaars. Initiatiefnemer Marjan Verhaeghe komt uit Belgie. De /1 editie van het project
werd getoond in Wieze (2011, Platform voor actuele kunst Villa de Olmen), de /2 editie in Lausanne (2012, Musée Espace Arlaud). Voor de /3 editie zocht Marjan in juni 2014
samenwerkening met de Nederlandse kunstenaar Wilma Vissers. Die nodigde enkele kunstenaars uit om mee in het project te stappen.
Net als in de vorige edities is er verwantschap tussen de deelnemende kunstenaars terwijl ze verschillende nationaliteiten hebben, andere disciplines beoefenen, variëren in leeftijd,
ervaring en socio-culturele achtergrond.
Net als in de vorige edities leerden de deelnemers van /3 elkaar tijdens een eerste bijeenkomst kennen en namen ze deel aan een project waarin denkbeelden, concepten, opbouw
en werkwijze op vertrouwelijke wijze gedeeld en besproken worden. De kunstenaars van /3 treffen elkaar 3x op locatie. De rest verloopt via internet en in eigen atelier. Via (private)
blog, mail & skype wordt contact gehouden.
Bij de presentatie worden ook de kunstenaars van ShowYourColours /1 betrokken.
ShowYourColours is de rode draad. De bedoeling is dat de deelnemende kunstenaars elkaar prikkelen vertrekkend van deze uitspraak, dieper ingaan op het eigen artistiek parcours,
nieuwe invalshoeken vinden in de gebruikelijke manier van denken en werken, nieuw werk maken. In een laatste fase gaan alle kunstenaars in overleg om de werken optimaal te
presenteren in het SMAHK (Stedelijk Museum Actuele Kunst, Assen, Nl). Dat komt zowel het individuele werk als het totaalbeeld ten goede.
Confrontatie met publiek is belangrijk. Een concrete tentoonstelling heeft een extra waarde die je via internet niet kan aanbieden: het tastbare, zichtbare, meetbare aspect. Het
vinden van een juiste presentatie-plek luistert dan ook nauw; zowel de werken als de achterliggende samenwerking moeten belicht worden.
Enerzijds wilde ik door deze manier van werken ‘handvatten’ aanreiken om tot interessante werken te komen die zowel inhoudelijk als vormelijk sterk zijn en een vernieuwend/
versterkend aspect inhouden binnen het eigen oeuvre. Anderzijds wilde ik graag communicatie tot stand brengen. Een interesse in de werkwijze en in het verhaal van kunstenaars
met een andere achtergrond en werkzaam in een ander medium is de basis voor een samenwerking die internationaal ook iets te betekenen heeft. De tijd en het niet aflatende
enthousiasme hebben het project gestuwd.
ShowYourColours is ondertussen uitgegroeid tot een interactie tussen kunstenaars uit Litouwen, Zwitserland, Nederland, Zuid Korea-Nederland, Groot-Brittanië, Duitsland en
België.
Virtueel kan je het verhaal volgen op: http://showyourcolours-presentation.blogspot.com
Marjan Verhaeghe, 2015

Betty Simonides

Lee EunYoung

WEIGHTS AND MEASURES
Mijn voorstel voor een werk is nu in een fase van denken over maatvoering, het platte
vlak, materiaal in een ruimte, opstelling en geluid.
Tijdens het project Show Your Colours word ik attent gemaakt op een afbeelding van
een Japanse Zen tuin en vermoed een eeuwig durende handeling.
Daarnaast kom ik in aanraking met de formaten van de tatami, een Japanse mat, de
grondvorm van de Japanse architectuur voortkomend uit de menselijk maat.
Vorm volgt functie.
Ik laat de volgende opstelling zien.
Een reeks kubussen van hout bijeengehouden door linnen en geschilderd met acrylverf
in geel.
Een tekening vanuit de maatvoering van de tatami.
Een monotoon geluid. (horen)

Mensen hebben zowel fysieke als mentale eigenschappen.
De fysieke eigenschappen gaan over omvang, gewicht, vorm, kleur en beweging door
tijd en ruimte. De mentale eigenschappen worden als dusdanig niet meteen aan het
fysieke object gekoppeld. Het gaat over bewustzijn (perceptieve ervaring, emotionele
ervaring etc), intenties (geloof, verlangen etc). Deze eigenschappen zijn verbonden aan
het subject of het Zelf.
Fysieke eigenschappen zijn publiek in die zin dat ze door iedereen - in principe - op
eenzelfde manier waarneeembaar zijn. Bewuste mentale eigenschappen zijn privaat,
behoren enkel het subject. Enkel het subject heeft toegang tot deze eigenschappen
en dit op een manier die bovendien verschillend is van het waarnemen van fysieke
eigenschappen.
Mijn werk gaat over dualisme: geest en lichaam of niet-fysiek en fysiek, subject en
object, goed en slecht, God en Duivel, immaterieel en materieel. Meer specifiek over de
perceptie van een ziel die lijdt, geniet, verlangt.

Parminderjit

Ik ben een kunstenaar die, zoals zoveel mensen in deze eeuw een semi-nomadisch leven
leidt. Een tocht langs vele landen en zeer veel verschillende culturen.
Comfortabel in veel samenlevingen en situaties, maar nooit echt thuis. Nooit echt ergens
toebehoren, altijd een outsider die binnenkijkt.
Dit transit leven ligt aan de basis van mijn werk. Een zoektocht naar identiteit en
geheugen - een verlangen om contact te maken met de kijker. Het werk bezit altijd een
autobiografisch element, bewust of onbewust binnen het proces.
Een verbinding maken en tegelijk aanvaarden dat alles voorbijgaand is.

Gabriele Herzog

“Stel je 2 ateliers voor met witte wanden, één in Berlijn en één in Londen.
De eerste heeft één groot raam op het ZO, de tweede heeft er twee op het ZW gericht.
Een traag doorsijpelen van licht via deze openingen, een subtiel bewegen over elke muur.
Rustig ademende ruimtes. Hier ontstaan de schilderijen van Gabriele Herzog. Haar
werk gaat fundamenteel over kleur, hun exacte relaties en het onderzoek naar hun
mogelijkheden. Haar spcifieke keuze voor onbehandeld katoenen doek is het podium,
de kleuren zijn de performers, hun interactie is de act. In deze speelse performances
ervaart Herzog haar schilderijen als gekleurde objecten. Deze werken gaan evenzeer
over de randen, de ruimte tussen de werken als over het oppervlak dat zichzelf rustig
aan de wereld aanbiedt.”
door Daniel Curtis, curator HUSK Gallery, London (vertaalde tekst)

Ilona Hakvoort

Wilma Vissers

Mijn werk is vaak kleur, pigmenten met kunsthars, olie- of waterverf.
Vormen los van elkaar.
Soms verbind ik de vormen, maar de neiging is ze los te laten.
Wreedheid en sereniteit wisselen elkaar af,
voortdurende vrede maakt suf.
Ook is er een spanning tussen stilstand en beweging: herfst vorig jaar kwam de
tegenstelling monnik - jager op.
Vandaar dat in de show your colour - dialogen de begrippen spiegeling, dualiteit en
tegenstelling me troffen.
Zo dacht ik bij het voorbereiden van de expositie aan losse vormen en verbinding.
Het beeld van een toevallige slinger verscheen telkens.
Om het werk van de kunstenaars met elkaar te verbinden, om mijn losse vormen met
elkaar te verbinden, om de tegenstellingen te verbinden.
Tijdelijk.

Het nadenken over dit thema was een proces. Eerst wilde ik te weten komen wat
eigenlijk mijn kleuren zijn. Hierop vond ik geen helder antwoord, maar kwam wel tot
een veel relevantere ontdekking. Telkens ik nadacht over “show your colours”, dacht
ik tegelijk ook aan het verbergen van mijn kleuren. Dit werd als een subthema in mijn
onderzoek.
Ik maak objecten met hout, papier, karton en kleur. Ik denk altijd na over kleur: heb ik
kleur nodig, hoeveel kan ik weglaten om enkel de essentie te behouden?
In deze objecten is de kleur zo aangewend dat het niet het eerste is wat je opvalt. Het
lijkt verborgen. Pas als je de objecten nader bekijkt, voorbij het materiaal, ontdek je de
kleur: op de zijkanten, aan de binnenzijde.
Er is een constante zoektocht naar kleur in mijn werk. Ik vind het belangrijk dat het
oog rusteloos heen en weer kan springen, kleur vorm en materiaal kan ontdekken. Er
gebeurt iets extra als de ruimte en de wand waarop de werken worden gepresenteerd
mee gaan spelen. Dan ontstaat er als het ware een conversatie tussen de geschilderde
objecten.
Ben ik nog een schilder? Of een beeldhouwer? De laatste jaren beweeg ik tussen
schilderen en beeldhouwen.

Bram Borloo

Greta Grendaite

DYSANGELISCH EVANGELIE.
Deze paradox vormt de basis van de voorgestelde reeks schilderijen. Deze bevatten een
vaalgroene of violette achtergrond. Vaalgroen betekent binnen de Christelijke iconografie
de dood of Satan (cf. de kleurensymboliek van de Vierde Ruiter uit de Openbaring van
Johannes). Violet was de keizerlijke kleur in het Romeinse Rijk en staat voor trots, intelligentie
en zelfbeheersing.
Overeenkomstig met de respectievelijke betekenis van achtergrondkleur, verschijnen
figuren. Deze zijn samengesteld uit digitale collages. Een associatiespel combineert de rekbare
begrippen humor en tederheid of horror, soms met een knipoog naar de politieke actualiteit.
Mijn picturale ambitie bestond erin om deze collages zo secuur mogelijk weer te geven in
olieverf. Deze stijl is een parodie op een dure emotionele Belgische schilder.
Het orgelpunt van de reeks, getiteld NA KATI YA SYSTÈME YA LIFELO becommentarieert
de recente neo-koloniale ontwikkelingen in België en Congo. Daarnaast refereert deze
compositie naar het centrale paneel van het Lam Gods (Van Eyck, 1432). De titel in de vorm
van een Latijns kruis symboliseert de Missie (d.i. een geducht wapen om wereldwijd tribale
culturen te vernietigen). Het betekent vrij vertaald vanuit het Lingala we branden zonder te
verbranden.
De vorm betekent daarbij het tegendeel van de voorgestelde woorden. Het dysangelisch
evangelie krijgt zo, tussen enerzijds liefde of lijden en anderzijds de dood, gestalte in de magie
van de schilderkunst.

WERK EN ONTSPANNING (uit de serie “oorlogstechnieken”)
De kleur van pressie en tijd. Het typeert het idee van tijdelijke normaliteit, van een
gematigde kijk op de samenleving die dagelijkse stille geweldadigheid aanvaardt als een
natuurlijke status quo die als vanzelfsprekend tot een status quo ante verwordt. In die
contekst refereert het ook naar traditionele stabiele gender patronen, die zichtbaar
gemaakt als symbolen, onze dagelijkse wandelingen door de publieke ruimte begeleiden.
Met als gevolg dat we aan die beelden gewoon worden, dat we hun spookachtige
gezelschap bijna aangenaam gaan vinden.
Op de papieren drager verwordt kleur tot primair bestanddeel van het poetische en
fysische van iets dat niet echt het verhaal is maar eerder de sporen van een nonexistence
(verleden) en de echo’s van een bestaan (heden). Deze veilige kleur is het diepe donkere
sepia.
Mij interesseert het om te herbruiken wat al bestaat in één van de openbare culturele lagen
en dit lichtjes te herpositioneren. Om het onveranderlijke, dodelijk vervelende te kietelen
en zo de aandacht te trekken op overblijfselen van een specifieke tijd; de voorstelling
van anonieme vrouwen, uitgebeeld in typische werk- en ontspanningscontekst, in een
ontspannen pose voor de camera. Door mannelijke beeldhouwers gemaakt uit duurzame
materialen, onbevreesd, niemandskinderen (of allemanskinderen) die je zouden kunnen
toefluisteren “hé, maak reclame met ons”. ..
In een dialoog met deze onopgemerkte dames, begrijp je hen vast wel vanuit de metafysica
van de eigen waarheid gecombineerd met het collectieve geheugen. Een spiegel: de
verschuiving van verleden naar heden in tijd en ruimte, inclusief de media.
Naast de afdruk zijn willekeurig uitgescheurde stukjes krant (en kleur) aangebracht,
eerder gebruikt om drukplaten af te kuisen. Mijn vingerafdrukken staan er nog op. Kleine
toevallige composities van willekeurig geselecteerd nieuws (en kleur) en mijn vingerprints.
Deze werken zijn collages van vrij ge-associeerde mededelingen, van ingebeelde dromen.

Heike Schildhauer

Jay Bakker

DRIJFHOUT
PURE HÉROÏNE
BEAR
ACTÉON
Drie tekeningen, drie manieren om het thema jacht te benaderen.
De eerste stelt een “ Jagtstand” (jachthut) voor. Dit gaat terug op onze primitieve
wortels. Tijdens een trip en tegelijk terugkeer naar mijn roots in Zuid Duitsland, zag ik
ze. Hier afgebeeld in een herwerkte versie, als een Rorschach, brandend. In deze versie
wordt het een bastion van weerstand tegen de normen.
Een tweede tekening stelt een beer voor. Een tweeslachtige situatie van een idyllische
bosscene. In werkelijkheid is dit een schietschijf in mousse, overdekt met beschadigingen
door pijlen. Dit is als het ware een voorafbeelding van het denkbeeldig bloedbad dat
in de laatste tekening weergegeven wordt. Het beeld van de jager die door zijn eigen
honden opgejaagd wordt. Actéon, de befaamde jager uit de Griekse mythologie die door
Artemis gestraft wordt en in een hert verandert.

thuis
dat wensen wij
maar beweging en verandering zijn inherent aan de menselijke natuur
behoefte aan nieuwe vergezichten
de stukken verzamelen van gebroken dromen
en onvolmaakte omstandigheden
nieuwe horizonten creëren
nieuwe kusten ontdekken
terwijl Toekomst haar pure slaap slaapt
dedicatie
dit werk is opgedragen aan mijn grootouders
Cornelis Bakker en Dieuwertje Peper
zij verlieten Texel op zoek naar een betere toekomst
Anthonie Kalkman and Margrita van der Hoeven
die Zwartewaal verlieten om dezelfde reden

Marjan Verhaeghe

De handen zijn een expressief element van het menselijk lichaam. Ze spreken een eigen
taal, non-verbaal. Ze onderstrepen, verbinden, verhullen, leiden af,... Hun link met de
intentie is vaak verheldender dan woorden.
QUATRE MAINS
4 handen in compositie. Een fragiele afdruk van de huid van eenzelfde hand in paraffine.
Half transparant. De buitenkant is glad en verbergt wat de binnenkant tot de kleinste
details overnam: de lijnen, sporen van het leven. Een gestolde interactie.
3 handen spelen het oude en wereldwijd bekende spel “steen-schaar-papier”. Een
geluksspelletje waarbij de basisregels eenvoudig zijn: steen wint van schaar (want maakt
die bot), schaar wint van papier (want knipt die stuk), papier wint van steen (want bedekt
die). Meer info vind je op internet.
Deze 3 handen zijn nog zuiver wit. De 4de hand is vergeeld. Het is de hand met het
ontvangend gebaar.
Wie wint er werkelijk? Wie toont zijn ware aard? Wie gaat mee in het spel dat iedereen
op elk niveau in het dagelijks leven speelt?
HANDEN. EEN MINIATUURTJE
het niemandsland van de ruimte tussen aanraken, verlangen tot aanraken, de intentie en
het ervaren.
Hoe decoderen, interpreteren, juist aanvoelen? Hoe herinneren?
Eindeloze mogelijkheden tot communiceren, van hoekig tot subtiel. Meestal eerlijke
lichaamstaal.
Het herhalen, herbeleven, herinneren van bewegingen tussen handen.
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