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J e ro e n H e n n e m a n

Jeroen Henneman (1942) – schilder, tekenaar, graficus, beeldhouwer – woont en werkt in Amsterdam.
Henneman verbeeldt op filosofische wijze alledaagse objecten: een liggend wiel, een brandend
peertje of het potlood dat signeert. Hij weet met zijn
objecten, tekeningen en schilderijen de illusie van
volume te suggereren.
“Ik werk in twee ateliers in twee naast elkaar gelegen huizen uit 1900 in een straat die grenst aan het
Vondelpark. In het ene atelier schilder en teken ik,
in het andere atelier staan mijn machines en maak
ik objecten en modellen. Het atelier waar ik schilder
kijkt aan beide kanten uit tot ver over de stad, het is
een hoge, grote, lichte ruimte. Daarboven is een
etage met het archief, bibliotheek, computers en
een klein appartement. De werkplaats in het andere
huis is op de begane grond en heeft een tuin zodat
ik ook buiten kan werken.
Het uitzicht aan de voorkant aan het Vondelpark
heeft rond 1980 een grote serie schilderijen opgeleverd, gebaseerd op de twee verschillende soorten
architectuur en kleuren van de huizen aan weerszijde van het park.
In de tuin van de werkplaats heeft een in 1900
geplantte plataan die nu boven het gehele blok
uittornt een in 1900 gebouwd tuinhuis prachtig in
elkaar gedrukt. Ik heb aan de achterkant een uitgang naar het Schapenburgerpad, een brede door
schitterende begroeiing overwoekerde enclave.
In het atelier in het huis er naast is het licht een verleidelijke schoonheid. Als ik werk is er geen muziek.
Soms heb ik muziek aan als ik iets af moet maken.
meestal muziek die ik ken (dat kan van alles zijn)
om het wat gedetailleerder te beluisteren.
Op dit moment ben ik bezig met tekeningen over
de brand in de werkplaats november 2008, schilderijen en objecten over de uitgestrekte vlakten in
Kansas, Oklahoma, Texas en driedimensionale
tekeningen.”

M a rc e l v a n E e d e n
Marcel van Eeden (1965) werd bekend door het
imposante oeuvre van zwart-wit tekeningen
waaraan er dagelijks één werd toegevoegd.
De potloodtekeningen waren gebaseerd op
tekst- en beeldmateriaal van vóór zijn
geboortejaar. De onderwerpen zijn zeer uiteenlopend: stations, hotels, stadsgezichten,
levensmiddelen. Van Eeden tekent natuurgetrouw na maar bewerkt de beelden en zet
ze letterlijk naar zijn hand. De laatste tijd
maakt hij steeds vaker verhalende series
tekeningen.
“Dit zijn foto’s die zijn genomen in mijn oude
atelier vlakbij het centrum van Den Haag. Ik
heb daar een jaar of tien gewerkt. Het is in
een oud huis, op de eerste verdieping. Een
kamer en suite. Ik woonde boven in hetzelfde
huis.
Ik dacht altijd dat ik alleen in mijn atelier kon
werken. Maar sinds ik de laatste jaren erg
veel reis, blijkt dat atelier lang niet zo belangrijk. Ik werk ook op hotelkamers of op andere
plekken waar ik logeer. Op een foto staat een
portret van Gerrit Achterberg en een model
van het Atomium. De dichter Achterberg is
voor mij altijd een inspiratiebron gebleven.
Het Atomium past bij zijn werk.
Meestal heb ik muziek op staan. Het kan
variëren van Schubert liederen tot Daft Punk.
Net waaraan behoefte bestaat. Ik ben nu
bezig met grote series verhalende tekeningen.
Vroeger had ik een vast werkritme, toen
werkte ik elke nacht van acht uur ‘s avonds
tot een uur of vijf ‘s morgens. Sinds mijn
verhuizing naar Zwitserland is dat veranderd,

nu werk ik veel meer overdag. Ik woon
momenteel in Zwitserland, Berlijn en Den
Haag. In Zwitserland heb ik twee ateliers,
een om te tekenen en een om te schilderen.
Berlijn en Den Haag zijn gewoon woningen
waar ik ook kan werken. In Berlijn kom ik
helaas niet zo vaak meer. Ik ben elke maand
een week in Den Haag en drie weken in
Zwitserland. Berlijn schiet er dan een beetje
bij in. Maar ik wil het nog niet helemaal
opgeven daar.

Charlotte Dumas
Fotografe Charlotte Dumas (1977) woont en
werkt in Amsterdam ...en waar het project
haar brengt. Ze wordt geïnspireerd door
klassieke schilders. Uitsnede, lichtval en pose
zijn belangrijk in haar portretten van getrainde dieren waarin de complexe relatie
tussen mens en dier steeds centraal staat.
De foto’s vallen op door hun bijzondere
zeggingskracht. Dumas maakt slechts 4 tot
10 foto’s per jaar.
“Omdat ik altijd op locatie fotografeer,
bevindt mijn werkplek zich elke keer ergens
anders. Op het moment fotografeer ik voornamelijk in East Brooklyn, Harlem en ten
noorden van de Bronx in New York. Voor het
werk binnenshuis verplaats ik me ook regelmatig. Ik werk graag op het foto-lab op 19th
Street waar de radio altijd op de Columbia
University Broadcasting zender WKCR staat.
Of in de Bibliotheek op 42nd Street om te
werken tussen de concentratie van anderen
in de reading room . En vaak werk ik thuis, op
het moment is dat in Queens waar ik ook
graag naar WKCR luister, de programmering
gaat vaak moeiteloos mee met mijn gemoed
en de verschillende momenten van de dag.
Mijn appartement is in zacht glanzende vooroorlogse kleuren geschilderd: een lichte
zandkleur in de woonkamer en een mintgroen-grijze kleur in de keuken. Ik werk er
zittend in de woonkamer op de grijze bank
achter een kleine tafel met om mij heen mijn
contacten, polaroids en uitgeknipte beelden,
prints, schrijfblokken, boeken en publicaties.
Ik kan hier rustig werken, met links van mij
uitzicht op de straat en beschermd achter de
dikke muren van het appartementencomplex

dat voelt als een fort, een klein kasteel in
Astoria. Toen ik hier naartoe verhuisde viel
me eigenlijk voor het eerst de verzameling
dieren op die door de tijd heen bij mij zijn
achtergebleven. Mijn relikwieën, prullaria of
knick knacks in het Amerikaans. Op de
boekenkast tegenover mij houden nu, terzijde
van het met knalroze omlijstte fotootje van de
Jack Russell terrier Big, een aantal dieren de
wacht. De plastic gegoten (maar brons uitziende) leeuw van mijn vriend Lawrence die
hij als kind heeft gemaakt en de op dezelfde
manier gefabriceerde ijsbeer uit de
Mold-O-Rama van de San Antonio Zoo. Naast
de ijsbeer het hele kleine rubberen varkentje
dat ik onderweg van Las Vegas naar Arizona
in de Harley Davidson store vond toen ik er
met wolvengedragskundige Runar een pit
stop maakte. Met hem bezocht ik toen mijn
eerste tijgerpark en hij bleek een groot Harley
fan Dat varkentje heeft iets met Harleys te
maken, wat weet ik eigenlijk niet. Verder nog
een klein konijn, gered uit een jaren zeventig
paasdecoratie en de meest recente toevoeging: een spekstenen nijlpaardje.
Het liefst werk ik ‘s ochtends vroeg, dan
schrijf ik eerst, zet de volgende stappen uit.
Daarna bekijk ik beeld, mijn materiaal. Nu
zijn dat de portretten van de zwerfhonden
van New York, bijna allen pit bull of een variant daarvan. Ook portretteer ik hier honden
die slachtoffer werden van dog fighting , een
fenomeen dat in de Verenigde Staten helaas
hernieuwde populariteit verwerft. De veerkracht van deze dieren, die de rest van hun
leven veelal permanent in een shelter moeten
verblijven, verbaast en ontroert me. Over dit
onderwerp maak ik binnenkort ook een publicatie die later dit jaar zal uitkomen”.

M a rc M a n d e r s
Mark Manders (1968) is een multidisciplinair
kunstenaar. Hij woont en werkt in Arnhem en
Ronse (België). Manders’ installaties, tekeningen, sculpturen en korte films maken onderdeel uit van ‘Zelfportret als gebouw’. Hierin
komen zijn ideeën en gedachten van het zich
almaar uitdijende universum tot vorm.
“Deze foto’s zijn gemaakt in mijn atelier in
Ronse, België. Het is een monumentale voormalige weverij en ligt aan de rand van een
mooi stadje in de Vlaamse Ardennen. Ons
terrein is ommuurd en de tuin laten we voorlopig groeien. Er is een hal van ongeveer
duizend vierkante meter met perfect daglicht
en een andere even zo grote hal met TL-licht
waarin ik diverse kleinere ateliers heb
gebouwd met elk een eigen functie (houtwerkplaats, keramiekatelier, tekenatelier,
bibliotheek). Verder is er nog een mooie hoge
ruimte die nog wacht op een juiste functie.
Ik vind het belangrijk dat het atelier rustig is
en afgesloten. Als ik terugkijk naar alle ateliers die ik heb gehad dan valt het me wel op
dat de sfeer eigenlijk altijd hetzelfde blijft, dat
kleeft waarschijnlijk aan me vast. Het meest
opvallende voorwerp? Op het eerste gezicht
zou ik zeggen een piano maar misschien is
het opvallender dat ik ontzettend veel stoelen
in mijn atelier verspreid heb, ik kom gemakkelijk boven de 40 stoelen en het opvallende
is dat ik vrijwel nooit zit in mijn atelier, ik ben
voortdurend aan het lopen.
Ik begin zo na half tien na het beantwoorden
van een reeks emails en stop rond zes uur.
‘s Avonds werk ik van half negen tot elf uur.
Soms later. Zaterdag en zondag vind ik de

fijnste werkdagen. Vaak werk ik aan heel veel
beelden tegelijkertijd die zijn gerelateerd aan
komende tentoonstellingen. Er zijn ook altijd
een aantal werken die ik langzaam over een
aantal jaren laat groeien. Momenteel ben ik
onder andere bezig met een groot beeld voor
The Walker Art Center, Minneapolis, een
installatie voor de Hayward in London, nieuw
werk voor mijn tentoonstelling in mijn galerie
in New York, een tentoonstelling in Kunsthaus
Zurich en het IVAM Museum in Valencia.
Andere tentoonstellingen zitten maar half in
mijn hoofd omdat ze pas over lange tijd gepland zijn of omdat het met bestaand werk
is. In mijn vrije tijd werk ik met Roger Willems
aan Roma Publications.

B e re n d S t r i k
Berend Strik (1960) woont en werkt in
Amsterdam. Strik opereert op het snijvlak van
beeldende kunst, fotografie en architectuur.
Sinds 1988 maakt hij borduurwerken waarvoor foto’s als uitgangspunt dienen. Strik
bewerkt de foto’s door fluweel, transparante
stoffen of gekleurd garen toe te voegen
waardoor het fotobeeld transformeert.
“Het pand waarin ik werk is rond 1960
gebouwd als bedrijfsruimte. Een eenvoudige
begane grond met stenen muur tot een meter
hoog, dan een laag ramen, daarboven twee
meter rand van metaal. Hier zat een drukkerij
die daarna is opgesplitst in een timmerfabriek,
vleeswarenfabriek en loodgietersbedrijf. In
de voormalige timmerfabriek zijn vier studio’s
gemaakt, waarvan ik er een gebruik. Twintig
jaar geleden ben ik als student in deze buurt
begonnen in een ruimte in een schoolgebouw. De omgeving was toen veel grimmiger. Heroineprostitutie, verouderde sociale
woningbouw. Langzaam veranderde de
buurt. Leegstaande winkels werden Turkse en
Marokkaanse supermarkten. Nu moeten de
kleinere winkels weer plaatsmaken voor
grootwinkelbedrijven zoals Albert Heijn of
voor woningbouw.
De ruimte heeft een L-vorm, is 100 m 2 groot
en 5 meter hoog. Aan de twee kopse kanten
bevindt zich een ingang. Vanwege de hoge
inbraakgevoeligheid heb ik twee inpandige
stalen rolluiken laten plaatsen. Mijn ramen
zijn geblindeerd: ik werk in een bunker met
daglicht van boven. Geen omgeving graag.
De ruimte heeft geweldig veel licht door twee
grote dakkoepels (met stalen tralies!) en 120

tl-buizen aan het plafond. Naast de studio
bevindt zich een kleine handige keuken. In de
studio de plee. Naast mijn bureau een efficiënte opslag. Het geheel wordt verwarmd
met vloerverwarming. Dit is heel aangenaam.
In mijn atelier werken tussen 1 en 6 mensen,
afhankelijk van de werkdruk. De laatste jaren
zijn dat gemiddeld 4 mensen. Iedereen assisteert mij met het maken van nieuw werk.
Muziek is heel belangrijk. ‘s Ochtends pianomuziek. ‘s Middags regelt Lilly het, zij weet
alles van hedendaagse nieuwe muziek. Elke
dag werk ik van ’s ochtends 9 tot ’s avonds

6 uur. Als werk echt af moet ben ik er ook
’s avonds. Op dit moment werk ik aan mijn
solotentoonstelling bij Galerie Fons Welters.

Natasja Kensmil
Natasja Kensmil (1973) woont en werkt in
Amsterdam. Haar tekeningen en schilderijen
zijn te vergelijken met de bijbelse voorstellingen uit vroeger eeuwen: bloederige taferelen, slagvelden en seksuele scènes. Kensmil
maakt schokkend, uitdagend en raadselachtig werk waarbij ze de duistere kant van
de mens onderzoekt zonder pathetisch te
worden.
“Mijn atelier bevindt zich in een van de
rustige straten van Amsterdam-Oud Zuid.
Schuin tegenover een hele oude begraafplaats, ‘Huis te vraag’, in een pand dat
oorspronkelijk een garage was. Achter de
garagedeur schuilt een ateliercomplex met
34 ateliers. De sfeer binnen dit pand, met de
lange gangen van gipsplaat doen denken
aan een kartonnen doolhof.
Ik werk in een hoge ruimte omringd met
muren waarvan het daglicht opvallend van
boven komt. De ruimte is langwerpig, onregelmatig vijfhoekig en asymmetrisch. Het loopt
van smal naar breed met een knik in de
brede muur, die de vijfde hoek vormt, een
soort onpuntige punt.
Mijn atelier is een isoleercel vol beelden die
aan de muren hangen, op de tafel en de
grond liggen. Een archief van oude en
nieuwe beelden; foto’s, ansichtkaarten,
kranten, (kunst)geschiedenis- en kunstenaarsboeken. Een weerspiegeling van mijn persoon. Het is een toevluchtsoord waarin ik in
eenzaamheid en beslotenheid werk. Los van
een ruimte voor productie is het er voor experiment, onderzoek en studie. Een plaats
waar mijn gedachten vrijuit veranderen.

De omgeving met de chaos en stilte van de
stad heeft meer invloed op mij dan ik zou
willen. Maar soms beweegt het zich in mijn
hoofd en in het atelier alleen nog in vlagen
van de herinnering. Ik kies bepaalde beelden
uit de omgeving die ik mijn atelier binnen
breng. De muur waaraan ik werk staat
centraal, hier valt het licht mooi. Met aan de
linkerkant een houten constructie waaraan ik
schilderijen hang en aan de rechterkant de
wolk aan (inspiratie)bronnen.
Maar mijn overvolle tafel – waar verf, tubes,
kwasten en bronnen door elkaar liggen,
maar toch een zekere ordening hebben – is
voor mij het meest opvallende en van grote
invloed op hoe ik werk.
Ik vind het erg belangrijk om in stilte te werken. Ik hoor alleen de kakofonie van dagelijkse incidentele geluiden, die zich buiten het
atelier bevinden. Zoals iemand die door de
gangen loopt, een kat die op het dak loopt of
een voorbijgaand vliegtuig. Maar ik kan mijzelf ook volledig doof maken, zelfs voor deze
kleine geluiden, die binnen sluipen. Ik heb
veel stilte nodig om mij optimaal te concentreren op mijn werk.
Mijn ritueel begint in mijn hoofd wanneer ik
net ontwaak. Ver voor ik werkelijk in het
atelier ben. De weg van het bed naar mijn
atelier is een soort van pompen van allerlei
gevoel, opwinding, spanning en gedachten.
Ik word opgejaagd door de strijd van verschillende ideeën die wel of niet een plek
moeten krijgen. Ik werk het best in de
ochtend, het liefst zo vroeg mogelijk.
Als ik mijn atelier betreed, kleed ik mij om
en val ik meteen aan. Ik werk op het moment
intensief toe naar de solotentoonstelling Raw
Couples .

De beste ideeën zijn vaak de allersimpelste.
Hans de Bruijn (1956) wilde al lang een fotoserie maken van toonaangevende hedendaagse
Nederlandse kunstenaars – in hun atelier. De
afgelopen twee jaar is hij erin geslaagd om
vijftig van hen te portretteren. Hij geeft daarmee
niet alleen een prachtig overzicht van de huidige
stand van de kunst in Nederland maar tevens
gunt hij ons een indringende blik op al die
ruimtes waarin deze kunstenaars zo veel van
hun tijd doorbrengen.
Kunstcriticus Hans den Hartog Jager schreef
een boeiende inleiding bij de fotoserie.
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