
 

 

 
Op de grond Klaas Kloosterboer, Sausage Man, 2010, aan de wand vlnr David Powell, Tighten, 
2011 Kees Goudzwaard, Illuminated, 2011 en Ronald Ophuis, War Story Teller Sierra Leone, 2011 
 
De groepstentoonstelling Door Schildersogen, nu te zien in Arti et Amicitiae, is 
niet van plan ‘het werk van alle schilders aan elkaar te rijgen en een 
samenhang te suggereren die er niet werkelijk is'. Schilderkunst hoeft nou juist 
'niet per se ergens over te gaan.’ 

‘Toonaangevende hedendaagse schilderkunst in Nederland’ luidt de ondertitel van de 
tentoonstelling. Toonaangevend zeker, maar is de tentoonstelling representatief voor de 
schilderkunst in Nederland op dit moment? Er wordt slechts een werk per kunstenaar 
getoond en de helft van de 32 deelnemende kunstenaars zijn afkomstig van de 
Rijksakademie. 

Als bezoeker bekijk je de tentoonstelling door de schildersogen van samenstellers Harm 
van den Berg, Arnout Killian en Frenk Meeuwsen. De laatste twee kennen elkaar van hun 
residency aan de Rijksakademie in 1996/1997. De drie schilders hebben bevriende 
kunstenaars van hun eigen generatie uitgenodigd en schilders van een jongere 
generatie. De selectie is gemaakt vanuit de persoonlijke interesse van de drie 
samenstellers, lichten ze zelf toe in het persbericht.  

De gekozen schilders zijn onderling verschillend, van figuratief naar abstract en van fijne 
tot grove penseelstreken. 



De samenstellers hebben gekozen voor een verfrissend ruime opvatting van 
schilderkunst, die zich niet beperkt tot het doek. Zoals bij de Sausage Man (2010) van 
Klaas Kloosterboer, die ondanks gemaakt van linnen en verf toch meer aan een 
sculptuur doet denken. Jan van der Ploeg heeft het canvas achterwege gelaten en heeft 
direct op de muur geschilderd met zijn abstracte Madonna (2012). Van Jacco Olivier is 
het videowerk Landscape (2010) te zien waar verschillende lagen verf over elkaar 
gemonteerd zijn. Door het tonen van sculptuur, muurschildering en video vraag je je af 
waar precies de grens van de schilderkunst ligt. Er is volop ruimte voor experiment in de 
tentoonstelling, maar door de grote onderlinge verschillen en de keuze van één 
representatief werk per kunstenaar lijkt Door Schildersogen aan elkaar te hangen als los 
zand. 

In vergelijking met de tentoonstelling What’s Up in het Dordrechts Museum, die ook de 
huidige stand van zaken in de schilderkunst in Nederland wilde laten zien, valt meteen 
de nuchtere toon en pretentieloze houding op van Door Schildersogen. What’s Up sloeg 
flink de plank mis door verbanden en thematiek te suggereren die er niet waren en te 
veel schilderijen dicht naast elkaar te tonen. Jurriaan Benschop schrijft in zijn essay in 
de catalogus van Door Schildersogen dan ook dat hij niet van plan is ‘het werk van alle 
schilders aan elkaar te rijgen en een samenhang te suggereren die er niet werkelijk is’. 

Even later merkt Benschop treffend op dat schilderkunst ‘nou juist iets is dat niet per se 
ergens over hoeft te gaan.’ Misschien moet de samenhang daarin gezocht worden. In de 
tentoonstelling zijn verschillende opvattingen en stijlen te zien, maar bijna nergens voert 
het beeldmotief of de verhaallijn de boventoon. Toen Malevich in 1915 met zijn zwarte 
vierkant volledige abstractie bereikte, luidde dit de bevrijding van het onderwerp in. Het 
zwarte vierkant was niets meer of minder dan een zwart vierkant. Sindsdien hoeft een 
schilderij (hoe figuratief ook) niet per se een onderwerp of verhaallijn te bevatten. En 
net als de schilderkunst dient ook deze tentoonstelling visueel vooral intuïtief ervaren te 
worden, want vanuit een kader bevrijd vallen ineens de kleinste details, subtielste 
verfstreken en de meest gewaagde kleurkeuzes op in het grotere geheel. 

  

 

 

 Harm van den Berg, Garden Party, 2010  
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De assOciaties ontstaan als vanzelf 
Door schildersogen, met werk van facco 
Olivier, Ronald Ophuis,Andrei Roiter, He
len Verhoeven en Kim van Norren. T/m 
7/7 in Arti etAmicitï-ae, Rokin 112. 

www.arti.nl. 

Om maar direct een misverstand .uit 
de wereld te helpen: Door schilders
ogen bevat geen werk van de (oude) 
leden vanArtiet Amicitiae; de expo
sitie is evenmin samengesteld door 
leden van Arti. Wat het dan wel is? 
Door schildersogen is een schilderij
enexpositie in Arti, samengesteld 
door de schilders Arnout Killian, 
Frenk Meeuwsen en Harm van den 
Berg. Zij kozen 32 schilderijen, alle 'in 
de 21Ste eeuw gemaakt door Neder-

landse en in Nederland opererende 
schilders - van een witte muur met 
zwarte stippen van Jan van der Ploeg 
en een portret van een inktzwarte 
kindsoldaat met bloeddoorlopen 
ogen van Ronald Ophuis, tot een be
wegend, abstract videoschilderij van 
Jacco Olivier en een aantal enorme, 

. met de spuitbus bewerkte linnen 
'worstjes' van Klaas Kloosterboer. 

Het is een persoonlijke keuze,· 
waarbij de individuele kwaliteit van 
de werken voorop staat. Per deelne
mer is één specifiek werk uitgekozen 

. dat het oeuvre van de kunstenaar 
vertegenwoordigt, maar dat ook sa
men met de andere werken een span
nend geheel oplevert. Het is geen 

toeval dat Natasja Kensmils schilde
rij met een ruiter met een zw~rte 

-'puntmuts' naast een abstract werk 
van Kim van Norren met zwarte drie- . 
hoeken hangt. Daarnaast selecteer
den Killian, Meeuwsen en Van den 
Berg alle drie ook een schilderij van 
ri~~L . 

Er valt er veel te ontdekken eri te ge
nieten. Omdat er, zoals de samen-. 
stellers terecht opmerken, geweldig 
wordt geschilderd in Nederland. En 

. door de (niet bestaande) verbanden 
en overeenkomsten, de reikwijdte en 
de contrasten, en de associaties die 
daardoor als vanzelf ontstaan. 

JAN PIETER EKKER 





Nogimmer 
bemind medium 
Door schildersogen, Arti et Ami
citiae, Amsterdam, tot 1 juli. Op 
zaterdag 23 juni van 12.00 tot 
16.00 uur zijn de samenstellers 
aanwezig voor een toelichting 
De Nederlandse schilders 
Harm van den Berg, Arnout 
Killian en Frenk Meeuwsen zijn 
vroege veertigers, die voor deze 
expositie doeken uitkozen van 
zo'n dertig bekende en onbe
kende collega's, voornamelijk 
generatiegenoten. Allen werken 
ze met een eeuwenoud medium, 
schilderen, dat ondanks de over
vloed aan nieuwe media in elke 
nieuwe generatie kunstenaars 
weer passie weet te wekken. 
Rode draad bij deze persoonlijke 
selectie is het besef dat een schil
derij de maker ervan 'mee
neemt' . Hoe 'realistisch' of strak 
gepland een doek ook mag lij
ken, elk werk volgt uiteindelijk 
zijn eigen weg. Dit verklaart ook 

Brushface van Micha Patiniott 

een groot deel van de blijvende 
fascinatie voor de schilderkunst. 
De werken op deze expositie zijn 
van onder anderenArjan van 
Helmond, Ina van Zyl, Ronald 
Ophuis, Sarah Verbeek en Micha 
Patiniott. Ze zijn uitgekozen 
vanwege de manier waarop ze 
dit langzame, maar op allerlei 
manieren zichtbaar gebleven 
proces voor kijkers duidelijk 
kunnen maken. Medesamenstel
ler Harm van den Berg: 'Een 
schilder raakt langzaam ver
trouwd met elke millimeter van 
zijn schilderij. Een verzamelaar 
overkomt in de loop der jaren al 
kijkend hetzelfde.' Riki Simons 







 
 

Door Schildersogen 
 
Monica Aerden 14 jun 2012 |  
 

 
Kim van Norren 
 
 
32 schilders tonen ieder een (1!) werk op de expositie Door Schildersogen/From a 
Painter’s Perspective in Arti et Amicitiae. Kunstenaars Harm van den Berg, 
Arnout Killian en Frenk Meeuwsen, mede-exposanten, selecteerden de 
kunstenaars. Één werk, maar wel onmiskenbaar een Ronald Ophuis, Ina van Zijl 
of een Kees Goudzwaard, en volg je de iets jongere garde (35 jaar en jonger) in de 
Nederlandse schilderkunst, dan herken je onmiskenbaar een Jasper Hagenaar, 
Kim van Norren en Evi Vingerling.  
 
Feitjes 
Schilderen doe je op papier, schildersdoek of linnen, op de muur (Jan van de 
Ploeg), op Blu Ray (Jacco Olivier) en aluminium Dibond (o.a. Raaf van der 
Sman), en opmerkelijk veel vaker met olieverf dan met acryl of gouache (22 
schilders werken puur met olieverf). Op drie uitzonderingen na (zonder titels) 
hebben de werken een titel, en steeds functioneert die als een concrete duiding als 
Kitchen, Oester 2, NYC, Nightgarden Party, The martyrdom of the Tsar.  
 



Micha Patiniott 

Door Schildersogen moet je gaan zien, het is een solide expositie, ieder werk 
hangt optimaal mogelijk met royale witruimte rondom, en nergens zijn werken 
geforceerd bij- of naast elkaar geplaatst. Wat dat betreft is het een gastvrije 
expositie, waarin je op eigen level kunt ‘genieten’, dwarsverbanden kunt leggen, 
en inspiratie kunt opdoen. 

Door Schildersogen is onbedoeld een follow up van de expositie What’s Up! De 
jongste schilderkunst in Nederland die onlangs te zien was in Het Dordrechts 
Museum. Al zijn uitgangspunt en uitwerking heel verschillend. In What’s Up! 
waren de schilders jonger dan 35 jaar, ze hadden hun debuut in de laatste 10 jaar, 
en van iedere schilder hingen er meerdere werken. What’s Up! (de titel zegt het) 
koos voor een warmbloedige stand van zaken, Door Schildersogen kiest voor dat 
ene karakteristieke werk... leeftijd niet van belang.  















We look anyway! 

On Friday my old classmate, painter Harm van den Berg, gave me a private tour of the 
exhibit, Door Schildersogen (officially translated as From a Painter's Perspective, but I like 
"Through Painter's Eyes" better),  he co-curated at Arti et Amicitae. (The show includes a 
painting by him.) The exhibit, which closes soon, presents a painter's selection of thirty-two 
contemporary painters that work or are trained in the Netherlands.  The exhibit is a self-
conscious step away from conceptual art, spectacle, and the recent fascination with disaster 
tourism (recall here and here). Even Holland's master-disaster-artist-tourist-guide, Ronald 
Ophuis, is presented with a more standard portrait. (Unsurprisingly, some critics have 
called the exhibit, which includes a mixture of very abstract and more representational art, 
"boring.") In this post I focus on two of the cityscape paintings in the exhibit:	  	  

 

Jaring Lokhorst's NYC: 

 
 Patricia Spoelder - Flat: 

 
 
 
In today's art-market, Amsterdam is a provincial outpost far removed from its center, New 
York City. Not unlike in Jaring Lokhorst's NYC, we are definitely on the wrong side of the 
fence: all that New York represents (success, fame, money, etc) has become a distant 
mirage.  Yet, in the artist's hands the man-made fence, the city, and the natural elements all 
melt together. When imagination guides craft, it can create a new reality that, albeit 
cognizant of sometimes self-imposed limits, is still worth having. It is, thus, a perfect 
metaphor for this exhibit. 
Spoelder is among the most accomplished of the artists in the exhibit. And her painting 



offers just about the only recognizably Dutch 'scene' in the exhibit: it took me a while to 
realize that the promiment, vertical beam through the middle of the painting is itself an 
ugly flat. (Initially I thought that the flat in the back on the left of the painting was the 
subject of the painting.) Initially I interpreted the windowless flat as a kind of Mondriaan-
barrier  which was preventing the viewer from  seeing what was really there--a kind of 
inviting metaphore to look (beyond the painterly past) closer.  

Most of Spoelder's cityscapes are prettier than this painting, but the faded, bright colors on 
the right of Flat allow us to imagine that the inhabitants of the flat have a better view than 
us looking at it. (Sometimes life is more beautiful than art.) Even so, this introvert portrayal 
of the ordinary ugliness of the part of Holland unvisited by tourists is an impotant 
counterweight to the self-congratulatory propaganda emanating from Dutch architects and 
designers (who love to talk about civil society). 

It is perhaps not strange that I 'refused to see' what was right in front of me in Spoelder's 
painting because I grew up in Buitenveldert surrounded by such flats built in the sixties and 
seventies in the garden suburbs of Amsterdam. Here's a picture of one such flat: 

 
Of course, Dutch flats never inspire the imaginary hold of New York skyscrapers.  Even so 
the NYC flat I knew from within was my grandparents' one in Parker Towers,  Queens. I 
wonder what Spoelding would make of it: 

 
  

 	  



 
01 July 2012 

When the Viewer is a Projection of the Artists, and Other Magic Tricks 

As recounted here, on Friday my old classmate, painter Harm van den Berg, gave me a 
private tour of the exhibit, Door Schildersogen (From a Painter's Perspective), he co-
curated at Arti et Amicitae. (It's closing today.) Two out of thirty-two pieces in the 
show have magic in the title: Roger Cremers' The Magic Lantern. 

 
 
And Wouter van Riessen's The Magician: 

 
 
I am very ambivalent about Cremers's Magic Lantern, maybe my favorite piece in the 
show. Compositionally it deliberately seduces with the suggestion of a mystical ascent 
beyond technology (represented by the projector).  Cremers, whom I bumped into at 
the show, is -- judging by his accent -- clearly from Holland's once-Catholic South. 
Cremers' work  reveals an enduring fascination with science, logic,  and technology. In 
conversation, Cremers tends to think of the magic lantern as a nineteenth century 
technology, although Wikipedia traces it back to the great Chrisiaan Huygens; Leiden's 



very own Museum Boerhaave owns a beautiful Groote Toverlantaarn (see below) made 
in the Musschenbroek workshop and owned by the fantastic Dutch Newtonian, 's 
Gravesande, who (as I have recounted elsewhere) played a crucial role in developing 
what we now think of the image of science authoritative in philosophy. 
 

  
 
Now Cremers told me that originally the magic lantern was surrounded by a satellite 
factory, but that compositionally he could not make the piece hang together so he 
created a more diffuse image.  (If you come close to the painting, you can kindda see 
what he is talking about.)  I am relieved the factory was effaced, because -- as is -- the 
painting already flirts with kitsch with all these  innocent images beloved by  imagined 
19th century children. Yet, just as I was about to abandon the piece, I looked into the 
projector and froze, "what the Devil!' I was standing in the plane of the magic lantern's 
canvas... 
It is not uncommon for a painter to portray a magician. (I spent some lovely time on 
Google Images researching this theme.) This copy of a now lost Hieronymus Bosch is 
among my favorites; in it the magician is playing the shell-game while a hapless victim 
is being pick-pocketed.  When a painter portrays a magician, however life-like, it is, of 
course, a barely disguised metaphor: what you see is the least important part of the 
story; the trick has already taken place out of sight. But what is off-stage here? The 
artist's technique; the institutional setting; the history of viewing (etc)? Without 
magicians, painters have always played with the idea that the most important detail is 
not on the canvas. (For example, what are Dr. Tulp and his peers looking at in the 
Rembrandt painting?; certainly not the dissected corpse!) 
Not unlike Bosch's, Van Riessen's Magician may also be performing a shell game (in 
Dutch: balletje-balletje)--a familiar sight on Amsterdam's streets during the 80s and 
90s. The artist as a con man is not a flattering self-portrait (something of a theme at 
the show, see Micha Pationott's contribution and Pim Blokker here), but ultimately the 
trick is on the viewer, who -- while staring at the Magician, is being  robbed...of time, 
faith...? 
By chance, I also bumped into Van Riessen at the exhibit, and we got to talk about his 
Magician. Against my claim that the painting is about hidden craft-knowledge, he 
insisted that his painting is closely connected to the mind-body problem--a claim 
reinforced by the close proximity in the exhibit room of Hagenaar's Tinman. (Van 
Riessen reads a lot of Dennett, who is TV-famous in the Netherlands, but he didn't like 
the recent "religion book" much.) Indeed, many of Van Riessen's doll-themed 
paintings turn on mind-body allusions. (He has a fondness for masks and 
ventriloquist-style self-portraits.) In the Magician, the tree-shaped arteries perform 
the same function as a mask would--they depersonalize the painting. And maybe that's 
why -- against my better judgment -- I am moved by The Magician; this artist longs 
and needs to be seen, yet all his paintings' props reveal that nothing will be allowed to 
be found.  
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