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foto voorpagina: Rotterdam Contemporary Artfair

De deelname van Pictura aan de RC Art Fair van 8 t/m 12 februari 2017 in het WTC was 
een groot succes! We hebben zelfs een eervolle vermelding gekregen voor beste stand. 
Er was veel interesse in Pictura. Het werk van Nico Parlevliet trok, mede door het geluid, 
veel mensen naar binnen. Iedereen die mee heeft geholpen en is langs geweest: 
heel erg bedankt! 

Dit eerste nummer is een voorzet van de redactie om dit magazine te laten uitgroeien 
tot een lijvig, kunstzinnig, creatief en inspirerend Pictura-orgaan. Bijdragen van leden 
vormen de kern! Nieuw zijn alvast de items: Leden onder elkaar, Atelier/ en Vrij Werk 
op de middenpagina’s. Met deze opzet brengen we onze kunstenaars in contact met 
onze kunstlievende leden. Zo denken we de veelzijdigheid en diversiteit van de leden 
te accentueren en hopen van alle leden tezamen de binding en betrokkenheid bij de 
vereniging te vergroten. Voor de werkende leden staat achter in een niet te missen 
OPROEP.
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In 2015 won Frans van Lent de Picturaprijs. Ter stimulering van kunst en kunstenaar is 
om de twee jaar aan de Salon der leden de Picturaprijs verbonden. De winnaar ontvangt 
een geldbedrag en een solotentoonstelling. Winnaars waren onder andere Albert Zwaan, 
Anja de Jong, Ton van Dalen en Nico Parlevliet. De jury roemde destijds het fotowerk 
‘30/9-16.35’ van Van Lent om ‘de combinatie van vibrerende, haast schilderachtige 
kleuren en de bijzondere overall compositie. Het werk is een simpel, maar daardoor 
juist krachtig gebaar.’ Dit jaar krijgt Van Lent van 8 april tot 14 mei zijn solotentoonstel-
ling en vindt in Pictura het project The Swap plaats.

The Swap is een fotografisch project dat is gebaseerd op de maat en vorm van de 
zalen van Pictura. De plattegrond werd overgebracht naar een bosperceel. Op basis
 van die, in de juiste kompasrichtingen, uitgezette plattegrond, heeft de kunstenaar 
ter plaatse een serie fotowerken gemaakt die in de zalen zullen worden geëxposeerd. 
De plaatsing van de foto’s in de tentoonstelling komt overeen met de exacte locatie 
van de opnamen. Op deze manier ontstaat er een directe fysieke verbinding tussen 
het oorspronkelijke uitgangspunt en de presentatie in de tentoonstelling. Van de ac-
tiviteiten is in het bos geen enkel spoor overgebleven.

De redactie stelde Van Lent een aantal vragen over dit project.

HOE KWAM DE TENTOONSTELLING TOT STAND?
 Mijn foto’s zijn geen doel op zich. De situatie waarin de foto is  
 gemaakt - de wandeling, het moment, de omgeving, het weer -  
 alles doet ertoe en dat balt zich samen in mijn keuzes. De foto  
 die de Picturaprijs won was slechts één moment in een proces.  
 Er was meer dan dat, al is dat in de samenhang van de Salon   
 natuurlijk niet getoond. Vandaar toen die titel ‘30/9-16.35’. 
 Ik wil  nu een tentoonstelling maken waarin het belang van dat  
 proces helderder wordt. Ik wil de handeling, het performatieve, 
 meer zichtbaar maken in de resultaten.

HOE VERHOUDT HET STUK BOS ZICH TOT PICTURA EN HOE BEN JE 
OP DIE PLEK GEKOMEN?
 Ik heb in een perceel in de Brabantse Biesbosch een 1:1 kopie  
 gemaakt van de plattegrond van Pictura. De richting waarin ik 
 die plattegrond plaatste klopt precies met de kompasrichtingen  
 van Pictura. Binnen die plattegrond in het bos heb ik alle opna- 
 men gemaakt, op de overeenkomende plaatsen waar het werk in  
 de zaal is geplaatst. Alle foto’s zijn gemaakt tijdens een aaneen-
 gesloten sessie van enkele uren. Proces en resultaat worden hier-
 door zichtbaar als één geheel. De keuze van de locatie is gemaakt 
 op basis van de ruimte, de begroeiing en vooral ook de sfeer van 
 het gebied. Ik ben op allerlei verschillende plekken op onderzoek  
 geweest en op deze plek klikte het; dit was wat ik zocht. 

WAT ZOCHT JE IN DE SFEER, BEGROEIING EN RUIMTE? 
 Ik zocht naar een plek zonder al teveel overdachte structuur.   
 Dat is nooit helemaal te vermijden. Op veel plekken heeft men  
 besloten de ‘natuur zijn gang te laten gaan’ en dat resulteert   
 vaak in zo’n nadrukkelijke afwezigheid van de mens, dat het 
 onnatuurlijk aandoet. Ik was meer op zoek naar een plek die
 enige tijd genegeerd is. Geen ecologische laissez-faire maar ge-
 wone desinteresse. Op de gekozen plek is wel riet platgetrapt  
 en ligt hier en daar nog wat achtergelaten rotzooi maar er is 
 geen  pad, er is nergens een idyllisch uitzicht. 
 Ik zocht niet zozeer een visueel contrast met de Picturazalen.  
 Het ging mij meer om het contrast in de manier van waarnemen,  
 van waarderen. De plekken die ik heb gefotografeerd zijn op zich-
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 zelf niet mooi of lelijk, maar ze krijgen een zeker visueel aanzien  
 doordat ze gekozen en uitgekaderd en op deze manier gepresen- 
 teerd zijn. Die transitie interesseert me, die verandering in status,  
 van iets dat begint als gewone omgeving en eindigt als fotowerk  
 aan de muur van een tentoonstellingszaal.

HEEFT JE WERK VAKER EEN RELATIE MET DE FYSIEKE RUIMTE?
 In mijn performances ben ik vaak gericht op hoe ik mij beweeg in
 een ruimte. Ik ervaar mijn lichaam dan met een zekere afstand als 
 een bewegend object. Die benadering is sculpturaal, formeel en  
 nooit verhalend. De zalen van Pictura zijn geregeld het startpunt 
 van performances geweest, zoals in de performance video’s ‘Om’ 
 (het wrijven van de muur in de Grote Zaal) en ‘On’ (het wrijven van 
 de vloer in de Foyer). Beide werken richtten zich op de fysieke be-
 grenzing van een ruimte. De muren beëindigden de bewegings- 
 ruimte, maakten de zaal tot een gesloten doos en vormden zo de  
 contouren waarbinnen een lichaam kan manoeuvreren. 
 In de installatie ‘Figuur met Bergachtig Landschap’ uit 2014 die te 
 zien was bij de tentoonstelling ‘200 jaar schilderkunst’ in Pictura  
 werd de ruimte uit het schilderij geconfronteerd met een echte  
 picknick-setting: de schilderkunstige illusie tegenover de fysieke  
 werkelijkheid. De maat, compositie en verhoudingen van de pick-
 nick hadden een nadrukkelijke verbinding met de voorstelling in  
 het schilderij van Willem de Klerk. 

WAAR HOUDT EEN WERK OP?
 De wandeling, het fotograferen, de performance, de ruimte, de  
 installatie, maar ook de samenwerking met anderen; alles is deel  
 van hetzelfde continuüm. Omdat de persoonlijke ervaring in het 
 wezen van het werk zit, heeft alles potentie, kan alles tot werk  
 worden. Er is geen heldere grens, er is geen vaste vorm waar het  
 in eindigt. Een werk houdt pas op als je beslist om het te presen-
 teren en eigenlijk dan nog vaak niet.

WAT VIND JE ALS KUNSTENAAR BELANGRIJK OM TE BEREIKEN MET 
JE WERK?
 Naar mijn idee is een kunstenaar in principe altijd op zoek naar  
 schoonheid in de een of andere vorm. Dat kan visuele schoon- 
 heid zijn, maar ook de schoonheid van een constructie, van een  
 gedachte, van een gebeurtenis. Die ervaring van schoonheid is
 een gevoel van inzicht, van iets op het spoor zijn, van ergens in  
 door dringen. Als een werk je het gevoel geeft dat je er iets we-
 zenlijks mee raakt. Dan herinner je je dat precies in dat gevoel  
 ook je motivering voor het kunstenaarschap zit. Het is van be- 
 lang dat het werk die kwaliteit–het gevoel iets wezenlijks aan te
 raken–met anderen kan worden gedeeld. Soms gaat dat heel 
 vanzelfsprekend. Maar soms zou je omwille van de leesbaarheid 
 zover moeten ingrijpen in de aard van het werk, dat het zijn in-
 trinsieke kwaliteit verliest. En dan kies je toch voor het werk, en 
 neem je de moeilijke leesbaarheid op de koop toe.

WAT VOOR VERWACHTING HEB JE VAN DE BEZOEKERS DIE DE TEN-
TOONSTELLING ZIEN?
 Ik heb het natuurlijk met sommigen over de opzet van het pro- 
 ject gehad en de reacties waren heel positief, maar toch zegt dat  
 eigenlijk nog niet zo veel. Alles hangt er van af hoe de installatie  
 als geheel in de zalen gaat werken. De maat van de afzonderlijke  
 prints en hun positionering zijn erop gericht de fysieke ruimte 
 in het bos voelbaar te maken. Voelbaar voor mij, maar ook voel- 
 baar voor anderen. Ik hoop dat het geen verzameling losse prints  
 blijft, maar dat het wordt ervaren als één samenhangend geheel.  
 Maar het blijft een experiment, geen garantie.

ACTIVITEITEN TIJDENS DE TENTOONSTELLING: 
Op zaterdag 22 april en zaterdag 6 mei vinden er ‘s avonds in Pictura voordrachten en
performances plaats van diverse schrijvers en kunstenaars. De conceptuele opzet van 
The Swap zal hierbij de inhoudelijke leidraad vormen (20:30 uur, toegang vrij).
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ATELIER/
TON KRAAIJEVELD

 Het atelier bevindt zich in de voormalige Vrije School aan de Wijnstraat 19 in  
 Dordrecht. Het lokaal op de eerste verdieping is ongeveer 50 m2 groot, heeft  
 een hoog plafond en aan twee zijden hoge ramen waardoor uitbundig daglicht  
 binnenvalt. In de ruimte staan meerdere werktafels, een ladenkast, een bureau 
 en een hoge stelling die fungeert als opslag voor schilderijen.

Waar kunnen mensen jou en je werk zien of ontmoeten in 2017?
 Nieuw werk van mij is regelmatig te zien in tentoonstellingen bij diverse galeries  
 in het land, waaronder de galerie waarmee ik reeds lange tijd samenwerk, Galerie 
 Nouvelles Images in Den Haag. In het kader van mijn benoeming tot Stadskunste- 
 naar van 2017 zullen dit jaar zeker diverse presentaties en/of activiteiten plaats-  
 vinden op nader te bepalen plaatsen en data in Dordrecht.

Wat is je favoriete plek in het atelier?
 Favoriete plek is wat veel gezegd, maar ik kijk graag uit op de Wijnstraat en Wijn- 
 haven. Altijd is er wel iets te zien, zoals kinderen met hun muziekinstrument op  
 weg naar de muziekschool in de Schrijversstraat, een bruidspaar voor een foto-
 sessie aan de haven, deelnemers aan stadswandelingen met de blik omhoog ge-
 richt op de gevel van Huis de Onbeschaamde, toevallige ontmoetingen bij een 
 afvalcontainer, enz. Dat zijn dan nu ook potentiële onderwerpen voor het werk 
 als stadskunstenaar 2017.

Welke muziek draai je of werk je liever in stilte?
 Minimal music, variërend van Terry Riley tot opera’s van John Adams. Later op  
 de dag ook wel overgaand in underground rock of experimental jazz.
 
 meer over Ton Kraayeveld: www.suitcasefile.wordpress.com
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KITTY VAN DER VEER:
In je werk komt vaak de mezzotint terug. Dit is een tegenwoordig nog weinig gebruik-
te techniek. Waarom kies je specifiek voor de mezzotint en in hoeverre ben je hierdoor 
geïnspireerd door de oude meesters als Rembrandt en Segers?

AD KOOMANS:
Ik kies mezzotint alleen voor bepaalde onderwerpen waarvan ik denk dat ze in deze 
techniek het best tot hun recht komen. In tegenstelling tot de ets die mijns inziens 
meer uitgaat van de lijn die scherper en definitiever is, ga je nu meer uit van het vlak 
dat vanuit het donker langzamerhand naar het licht moet worden opgebouwd, wat ik 
op zich een prettige manier van tekenen vind. Bovendien ontstaat door de korrelige 
structuur een fluwelige toon die wel  meewerkt in het resultaat.
De inspiratie die ik haal uit beide genoemde kunstenaars is, denk ik, wel groot, of dit 
nu hun tekeningen, grafiek of schilderijen zijn. De wijze waarop ze met hun werk om-
gingen, de mogelijkheden die de techniek hun bood, hoe ze iets lieten zien en de 
mogelijkheden daarvan onderzochten, fascineert mij zo’n 350 jaar later nog steeds.  
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AD KOOMANS:
In oktober heb je hier etsen laten zien waar veel in te zien is en waar veel in gebeurt, 
zonder dat je precies weet wat, met titels zoals: ‘Explain Nothing’. Ik durf het bijna 
niet te vragen, maar kan je toch iets meer ophelderen?

KITTY VAN DER VEER:
Ha! Goede vraag Ad. ‘Never Explain Anything’ - H.P. Lovecraft. Angst ontstaat uit niet 
kunnen bevatten, niet zien, niet begrijpen. Angst voor het onbekende. Wie zijn publiek 
in haar broek wil laten pissen van angst: leg niets uit.
Allereerst is een dergelijke verwijzing naar Lovecraft een klein eerbetoon. Zijn invloed 
kruipt in mijn werk. Nu gaat dat werk niet in de hoofdplaats over angst, maar mythe, 
ongrijpbaarheid en interpretatie van de toeschouwer spelen wel degelijk een belang-
rijke rol. De nieuwsgierigheid prikkelen. Ruimte laten om als kijker met het verhaal aan 
de haal te gaan. 
Een titel moet iets toevoegen en geen afbreuk doen aan het werk en is niet altijd no-
dig. Vandaar dat je maar sporadisch een titel onder mijn werk vindt. In dit geval maak 
ik gebruik van de wereld die Lovecraft heeft gewoven om een extra dimensie aan mijn 
wereld te voegen.  



TROUWE
SPONSOR:
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AGENDA*/
The Swap/ Frans van Lent
voordrachten en performances van diverse schrijvers en 
kunstenaars. De conceptuele opzet van The Swap zal hierbij 
de inhoudelijke leidraad vormen.

Nederlandse kring van Tekenaars
opening Nederlandse kring van Tekenaars
Live drawing: kunstenaars tekenen in Pictura

Beeldentuin Ravensteyn, Heenvliet met werk van o.a.
Saskia Meesters, Don Satijn en Rick Koren, meer info: 
www.beeldentuinravesteyn.nl/kunstenaars-2017 

Face to Face/
Jan Barel, Hans Kok, Barbara Kruyt, Astrid de Pauw, 
Céline Schroeder, Ad Wesseling  
opening Face to Face

08.04 t/m 14.05
22.04/20.30 uur

&
06.05/20.30 uur

20.05 t/m 25.06
20.05/17 uur
28.05/14 uur

20.05 t/m 19.06

01.07 t/m 12.08

01.07/17 uur

COLOFON/

OPROEP

PICTURA/BLAD is een uitgave van Teekengenootschap Pictura te Dordrecht.
Aan dit nummer werkten mee: Ton Kraaijeveld, Karel Kindermans, Frans van Lent, 
Ad Koomans, Kitty van der Veer, Michel van Kampen, Evertine van Alphen en 
Jodi Broekman. 

PICTURA/BLAD is gratis voor leden. Ook ontvangen? Wordt lid en neem con-
tact op via info@pictura.nl. 

PICTURA/BLAD wordt naast de vrijwillige inzet van redactie en leden mogelijk 
gemaakt door onze adverteerders. Zou u graag adverteren? Stuur een berichtje 
naar info@pictura.nl en de redactie neemt contact met u op.

ontwerp: niet vouwen a.u.b. / letters: Serious sans (ogentroost.eu) & Nobel

WERKENDE LEDEN: een oproep en een uitnodiging! 
Voel je vooral geroepen om zelf aan de slag te gaan: met 
jouw bijdrage kan dit magazine uitgroeien tot een lijvig, 
kunstzinnig, creatief en inspirerend Pictura-orgaan. 
Ook sturen we graag losse items mee, zoals met dit num-
mer de ansichtkaart van Albert Zwaan. Alles kan, zolang 
het maar in tekst of beeld te vangen is. 

Deadline voor PICTURA/BLAD 02:    30 juni 2017 
Meer info of vragen: info@pictura.nl 

HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN

* bovenstaande tentoonstellingen vinden plaatst in Pictura,  tenzij anders vermeld.
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