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Genomineerden AanZet! 2011 

 

Annie Kwakkel 

In het trappenhuis stuiten we op een monitor met een paar dansende billen in een kort broekje 

van Annie Kwakkel, de beeldtaal van een booty clip, zoals veel tienermeisjes ze naar het 

internet uploaden. Als we door een spleet in een gordijn lopen, komen we in een donkere 

ruimte waar twee video’s op de muren zijn geprojecteerd. Op één muur zien we een spleet van 

licht groter en kleiner worden. Het doet ons doet denken aan het gordijn waardoor we binnen 

zijn gekomen. Maar er hangt hier geen camera. We kijken naar het licht dat tussen twee 

vrouwenbenen door valt en dat verandert door de beweging van de benen. De andere video 

toont een klein driehoekje van licht. Deze keer zijn de benen helemaal tegen elkaar gehouden 

en valt alleen door de ruimte tussen benen en romp een driehoekje van licht. Het zijn mooie, 

subtiele en intieme werken.  

 

 
 

 

Janina Schipper 

 www.janinaschipper.com 

 

De kunstenares heeft in een kleine kamer een object neergezet dat de ruimte bijna helemaal 

inneemt. We kunnen er nog net omheen lopen. Het is een turquoise kast waarvan de 

binnenkant hol lijkt te zijn. Die binnenruimte intrigeert en tegelijkertijd gaat het werk, omdat 

het zo concentreert op die binnenruimte, ook een relatie met de buitenwereld aan.  

De tekeningen die in een andere ruimte worden gepresenteerd, lijken wel studies voor haar 

installaties te zijn.  
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Daarnaast maakte Janina een maquette van een interieur die ze weer in het interieur plaatste. 

Door haar idee van ruimte en suggestie van ruimte, krijgen we een andere kijk op de binnen- en 

buitenwereld. 

 

 

 

Wouter Johan van Leeuwen  

www.wouterjohanvanleeuwen@live.com 

 

Sommige mensen zetten al pratend één of meer woorden tussen aanhalingstekens. Ze tekenen 

dan met de wijs- en middelvinger van beide handen op en neer bewegende komma’s in de 

lucht – meestal twee keer achter elkaar. Wouter Johan van Leeuwen plaatst de 

aanhalingstekens niet naast een woord maar als oplichtende neontekens in de ruimte zelf. 

In het Rijksmuseum Twente heeft hij een klein monitor midden in de zaal op de vloer geplaatst. 

Op het scherm zien we de schoenen van de kunstenaar heen en weer lopen over een witte lijn. 

De monitor staat op dezelfde plek als het camera standpunt waardoor er een verwarrende 

spiegeling ontstaat. De werken van  Wouter Johan van Leeuwen dwingen ons niet alleen na te 

denken over de werken zelf maar ook over de omgeving waarbinnen de werken getoond 

worden. 

 

 

 

 

 

 

Meike Martijn 

www.meikemartijn.nl 

 

Meike Martijn onderzoekt mannelijkheid en vrouwelijkheid. In een intrigerende fotoserie 

probeert ze een man van zijn mannelijkheid te ontdoen. Ze hijst hem op een tafel en als een 

medisch object wordt hij gefotografeerd, in vrouwenkleding. Zijn geslacht centraal in beeld 

Meike is zelf in beeld als ze op een stoel balanceert om zijn penis af te dekken. In een video 
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brengt ze mascara aan op haar beenharen. Ernaast hangt een email aan de muur waarop 

iemand op haar vraag wat ze vrouwelijk vindt, beantwoord met: mascara. Er zijn tekeningen 

waaronder één met de tekst ‘Ik ben het lichaam dat onder me ligt’ en aan de muur hangen 

twee repen papier: ‘How to become a gayman’. Het werkt is de weerslag van een zoektocht die 

nog niet geëindigd lijkt te zijn en die meer vragen oproept dan antwoorden geeft. De installatie 

intrigeert, er spreekt een gedrevenheid uit. 

 

 
 


