
Graduation Shows 2018: Artez:
Fine Art
01.08.2018 | REVIEW — Merle Smeets

De sfeer is goed bij de eindexamenexpositie van de studenten Fine Art aan Artez
in Arnhem. Dat komt niet in de laatste plaats door de bar die Sanne de Haan
ontwierp en waar studenten en bezoekers samenkomen. In dezelfde ruimte
hangen ook de kleurrijke portretten die De Haan van haar medestudenten
maakte gedurende het jaar. De foto’s zijn speels en gewaagd: alle studenten zijn
naakt geportretteerd in hun studio. De prominente plaats voor deze foto’s
waarop de kunstenaars zichzelf letterlijk blootgeven zorgt ervoor dat de
expositie een sterk persoonlijk karakter krijgt. Bovendien zijn de afstudeerders
niet bang om ook de bezoeker een belangrijk onderdeel van hun werk te maken.

Terwijl zijn eigen portret weinig verhult, toont Zaid Al-Lozi in zijn hedendaagse
versie van Botticelli’s De geboorte van Venus een volledig bedekte vrouw. Hij
filmde zijn video in Jordanië, het land waar hij oorspronkelijk vandaan komt en

Chantal van Lieshout

EN/NL FEATURES REVIEWS OPINION MOREM
E

T
R

O
P

O
LIS

 M
 

T
IJD

S
C

H
R

IF
T

 O
V

E
R

 H
E

D
E

N
D

A
A

G
S

E
 K

U
N

S
T

 
N

R
 3 —

 2018

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.metropolism.com/nl/reviews/35911_graduation_shows_2018_artez_fine_arts
http://twitter.com/home?status=Currently%20reading%20http://www.metropolism.com/nl/reviews/35911_graduation_shows_2018_artez_fine_arts
http://www.metropolism.com/en/reviews/35911_graduation_shows_2018_artez_fine_arts
http://www.facebook.com/pages/Metropolis-M/137913292938066?v=wall
http://www.twitter.com/metropolism
http://www.metropolism.com/nl/features/
http://www.metropolism.com/nl/reviews/
http://www.metropolism.com/nl/opinion/
http://www.metropolism.com/nl/


waar juist het bedekte vrouwenlichaam als schoonheid wordt beschouwd. Ook
met zijn door goudgeel licht omgeven installatie onderzoekt Al-Lozi normen van
schoonheid door te verwijzen naar de representatie van huidskleur. Omdat zijn
werk de doorgang vormt naar de rest van de expositie, word je als bezoeker
gedwongen letterlijk een standpunt in te nemen binnen het werk.

Voor Romar de Bonte vormt zijn eigen onvermogen alles te weten de rode draad
in zijn werk. Hij toont onder meer een vervreemdende maar verrassende
presentatie over presentaties, waarin hij bepaalde randvoorwaarden uiteenzet
die als gereedschap dienen om de ongrijpbare hoeveelheid kennis in de wereld
te benaderen. Ook maakte hij een uitvergrote ringband en ordner waar op grote
vellen papier korte, persoonlijke notities staan die helpen de wereld te
begrijpen. Het geheel vormt een conversation piece dat uitnodigt te filosoferen
over dat wat we weten en vooral over dat wat we niet weten.

Van het hele grote gaat het naar het hele kleine in het werk van Chantal van
Lieshout. Zij is gefascineerd door de belevingswereld van insecten en
presenteert een prachtig gedetailleerd werk van tentdoeken, touwen,
tuinstoelen, knikkers en keramiek. Er spreekt zowel speelsheid als grote
gevoeligheid uit haar werk, waarin je je haast een ontdekkingsreiziger waant.
Speelsheid kenmerkt ook het werk van Lente Brugge. Zij laat bezoekers in een
knappe constructie van, door middel van hout en touw met elkaar verbonden,
omgebouwde fitnessapparaten samenwerken om een theezakje in een kopje

KLIK HIER VOOR DIA-SHOW Zaid Al-Lozi



water te dopen. De grote inspanning van vereende krachten vormt een mooi
contrast met het kleine en onbeduidende resultaat.

Tenslotte zorgt Rikke ter Horst voor de inbedding van het geheel in Arnhem.
Voor haar werk liet ze zich inspireren door de vroegere bleekweides in Park
Sonsbeek. Het bleken van witte was bootst zij na met een installatie van vier
zonnebanken met daarop een grasmat en laken. Aangezien de lakens tijdens het
bleekproces nat moeten blijven, druppelen enkele luchtontvochtigers het vocht
dat ze aan de lucht onttrekken op de lakens. De adem en het zweet van de
bezoekers die de ruimte betreden, worden hierdoor direct onderdeel van de
installatie. Zo is deze eindexamenexpositie niet alleen een intiem portret van de
studenten, maar ook van de vele bezoekers.



Rikke ter Horst

HALF AUGUSTUS VERSCHIJNT METROPOLIS M NUMMER 4 2018
EINDEXAMENS. MET PORTRETTEN VAN 40 VAN DE BESTE KUNSTENAARS VAN
DE KUNSTACADEMIES UIT NEDERLAND EN BELGIË. ALS JE NU EEN
JAARABONNEMENT AFSLUIT KRIJG JE HEM GRATIS IN HUIS. MAIL JE NAAM
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With all due respect, Bachelor Fine Art BEAR (Base for Experiment, Art, Research), Artez was te zien tot en met
8 juli 2018
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Utrechtse schilder Jan Mulder in Centraal Museum
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https://dutchartinstitute.eu/


https://www.boijmans.nl/tentoonstellingen/sensory-spaces-14-latifa-echakhch


Art in the Rhineland and beyond

http://www.artblogcologne.com/
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https://www.mondriaanfonds.nl/over-het-fonds/organisatie/vacatures/


True Beauty, op de grens van kunst en wetenschap

https://www.stedelijkmuseumbreda.nl/tentoonstelling/true-beauty
https://www.stedelijkmuseumbreda.nl/tentoonstelling/true-beauty
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https://www.boijmans.nl/tentoonstellingen/gelatin


Michael Tedja exposeert in Centraal Museum Utrecht
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