
Somewhere between your stage and mine 
 
Open minded is een term die letterlijk van toepassing is op het kunstenaarsbrein. Lichtval, 
rondzwervende plastic, de bewegingen van een geliefde of voorbijgangers, een gesprek, een 
woord op een kassabon: alles kan aanleiding geven tot werk. Dagelijkse indrukken blenden 
met herinneringen en kennis, waarna uit een draaikolk van informatie een vorm wordt 
gedestilleerd. In een wereld waarin iedereen doorklost alsof alles de normaalste zaak van de 
wereld is, kan deze overload aan verwondering echter eenzaam zijn.  
 
Kunstenaar Karin van Pinxteren begeeft zich met haar werk op het snijvlak van intimiteit en 
isolement. Grafisch helder vormgegeven installaties vormen een vertaling, maar vooral ook 
podium voor de aarzelende pogingen tot menselijk contact. Van Pinxteren stript de rijke 
wereld van haar atelier tot een sobere ruimte waarin de bezoeker weet wat hem te doen 
staat – inhale with me – maar waarin hij ook verweesd naar zichzelf staat te kijken.  
 
Van Pinxteren verwijst met haar werk naar werelden – relaties, symboliek - die binnen de 
kunstwereld nogal wat stereotype drek aan hun broek hebben gekregen. Zij onderzoekt 
menselijk contact op een zakelijke en tegelijkertijd symbolische manier, terwijl haar 
gevoelige ziel aanwezig blijft. Je moet maar durven in een tijd waarin ‘ik en de ander’ veelal 
allergische vorst oproept.  
 
Op de academie zocht ik naar een vorm waarin ik verborgen relationele agressie kon 
uitdrukken. Ik probeerde het tegenovergestelde: tekeningen van schreeuwend hoofden. 
Toen ik ze ophing voor de beoordeling, dacht ik nog: net Freddy Mercury met weeën. De 
docente vatte het geheel diplomatiek samen: ‘’het is niet helemaal mijn smaak.’’ Maar aan 
haar vermoeide gezicht zag ik, dat het bad was.  
 
Het verbeelden van menselijke relaties is één van de grote uitdagingen binnen de beeldende 
kunst. Van Pinxteren slaagt er in de dynamiek tussen mensen verstild tot leven te wekken. 
Daarbij weet ze grote thema’s zodanig te hanteren dat het materiaal voortleeft in het hoofd 
van de toeschouwer, zonder dat het werk ter plekke onder haar eigen gewicht bezwijkt. 
Boks, Karin. 
 
In Kunstpodium T wordt echter zichtbaar hoe moeilijk het is een samenhangende 
tentoonstelling te maken van denkers. Verbindende factor is de verhouding tussen de jonge 
kunstenaars en de buitenwereld, maar daarmee is ook alles wel gezegd.  
 
Lisa Decavel toont werken van textiel waarin teksten letterlijk verweven zitten. Het 
indrukwekkende werk verwijst naar de verbindende en destructieve kracht van het 
geschreven woord, de eenzaamheid en intimiteit van taal. Maar alsof dat nog niet genoeg is, 
is er een groot werk op de muur te zien met tekstfragmenten van Safran Foer: heftige kost 
bij werk dat van zichzelf al genoeg tot de verbeelding spreekt. 
Wendy Brugman toont werk dat beeldend en inhoudelijk kwalitatief nogal uit balans is: 
slechte foto’s in combinatie met een correspondentie die het probleem van stereotypering 
en de leegheid van de consumptie maatschappij waarin identiteit ook een product is op 
scherp zet.  



Angelica Fernandez onderzoekt hoe massa media het menselijk brein port en bewerkt. 
Informatie dringt volgens Fernandez vaak niet door, omdat de fysieke ervaring ontbreekt. 
Porntube is een installatie waarin fysiek expliciete afbeeldingen zijn versnipperd tot een 
soort lichtzinnige confetti.  
Lianne Rueb mixt heden en verleden in een installatie met ouderwetse communicatie 
middelen naast een smalle ruimte waarin herinneringen rondzwerven. Petra Kühnle toont 
een werk getiteld ‘Silent Piece’: een titel op een oud, verder stil tv scherm. De zaaltekst 
stuurt me nog verder het bos in: en dan heb ik het ineens gehad.  
Weinig verband, moeilijk leesbaar werk: aan de bak dus. Geen probleem, ik ben een nerd. 
Maar ik denk wel terwijl ik alles uitzoek: ik zit wel erg hard te werken om er een geheel van 
te maken. Hoe zit het dan met de gemiddelde bezoeker?  
 
Somewhere between your stage and mine heeft mooie momenten, maar mist een duidelijke 
samenhang. Het contact met de meester is wel onderzocht en weergegeven, maar een 
overkoepelend gesprek ontbreekt, hoe mooi de presentatie ook is. Dat is een gemiste kans 
voor een expositie waarin jonge kunstenaars de grote thema’s van nu – identiteit, 
(ont)hechting, massa media, religie - aan de orde durven te stellen. Toch schuurt de 
tentoonstelling door als een zandkorrel in mijn hoofd. De ervaren verweesde twijfel maakt 
dat ik wil uitzoeken, en nog lang nadenk. 
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