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Introductie Studio Verwey

Michiel van Iersel en Radna Rumping

Deze publicatie biedt een blik achter de schermen van 
vijf jonge beeldend kunstenaars. Hun werk is te zien in 
de tentoonstelling Studio Verwey, van 15 september tot 
18 november 2012 in Museum De Hallen in Haarlem. 
Wat deze vijf gemeen hebben is hun werkperiode aan de 
Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam 
én het feit dat ze een eigen atelier hebben. Dat klinkt 
heel vanzelfsprekend, maar veel kunstenaars hebben de 
afgelopen decennia hun ateliers juist verlaten om hun 
kunst direct in de openbare ruimte of op andere plekken 
te maken. De foto’s en interviews in deze publicatie tonen 
aan dat een nieuwe generatie weer hecht aan een eigen 
atelier. Maar voldoet hun gebruik van het atelier nog aan 
het stereotype beeld van de eenzame kunstenaar achter 
zijn ezel? En wat is het belang van het atelier in een tijd 
waarin internet en (goedkoop) vliegverkeer de kunste-
naar hebben losgemaakt van een vaste plek? Wordt een 
fysiek atelier uiteindelijk overbodig?
 
De actuele waarde van het atelier
Studio Verwey is eigenlijk een heel ongewone tentoon-
stelling. In de meeste gevallen kiest een tentoonstellings-
maker een onderwerp of een of meerdere kunstenaar(s) 
die iets met elkaar te maken hebben. In dit geval lagen 
de locatie en de selectie van kunstenaars al vast. Studio 
Verwey is namelijk het resultaat van een periode van 
vijf jaar waarin de Stichting Kees Verwey achtereen -
volgens vijf kunstenaars fi nancieel heeft ondersteund 
tijdens hun werkperiode aan de Rijksakademie van 
beeldende kunsten in Amsterdam. De tentoon stelling laat 

van deze vijf kunstenaars werken zien die in die periode 
of daarna gemaakt zijn. 

Met hun werk als uitgangspunt zijn de twee tentoonstel-
lingsmakers op zoek gegaan naar samenhang en interes-
sante verhaallijnen. Die vonden ze bij de naam gever van 
de stichting, de Haarlemse kunstschilder Kees Verwey 
(1900-1995). Hij was gedurende een groot deel van de
vorige eeuw actief en verwierf bekendheid met zijn 
levens grote voorstellingen van zijn overvolle atelier 
aan het Spaarne in Haarlem. Deze werken waren o.a. te 
zien in het Stedelijk Museum en het Gemeentemuseum 
in Den Haag. Ze zijn nog steeds heel krachtig in de 
manier waarop ze het atelier en de kunstenaar afbeelden 
en passen in de lange traditie van zelfportretten van 
kun stenaars in hun atelier.

Het feit dat de vijf kunstenaars die meedoen aan Studio 
Verwey een atelier aan de Rijksakademie hebben gehad 
en daarbij werden ondersteund door de stichting die de 
nalatenschap beheert van een belangrijke atelierschilder, 
bood de sleutel tot het onderwerp voor de tentoonstelling 
en deze publicatie: de actuele waarde van het atelier.

De dood van het atelier
Er is de afgelopen jaren veel gesproken en geschreven 
over ‘het atelier’. In de jaren zestig publiceerde kunste-
naar Alexander Liberman het monumentale boek ‘The 
Artist in his Studio’, waarin hij beroemde collega-kun-
stenaars interviewde en portretteerde in hun atelier. 
Vrijwel zonder uitzondering, van Picasso en Matisse tot 
Giacometti, zitten ze in een archetypische atelierruimte 
omringd door kunstwerken en inspiratiebronnen. In de 
jaren na het verschijnen van deze klassieker verander-
de de omgang van kunstenaars met hun atelier radicaal. 

‘Wordt het atelier uiteindelijk 
overbodig?’
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Introductie

geen internet te hebben in zijn atelier. Derk Thijs ging 
zelfs zo ver dat hij zijn atelier op de Rijksakademie gelei-
delijk omvormde tot kunstwerk door de wanden en het pla-
fond te bedekken met zelfgemaakte houten constructies.

Studio Verwey: tussen privé en openbaar
Deze publicatie plaatst de kunstenaars in hun atelier. 
Op de foto’s van Jordi Huisman zie je alle vijf aan het 
werk. De afwisseling van overzichts- en detailfoto’s laat 
de verschillen, maar ook overeenkomsten zien tussen de 
ateliers in Amsterdam, Brussel en Los Angeles. We zien 
donkere en lichte, grote en kleine ruimtes. Maar overal 
zien we de intimiteit van een privé-ruimte, van een plek 
waar mensen zichzelf zijn en ongestoord experimenteren.

De tentoonstelling brengt de kunstenaars en hun werk sa-
men. Het bijzondere tentoonstellingsontwerp van Offi ce 
Jarrik Ouburg, ontleend aan het rechthoekige lichtplan in 
de Vleeshal, zorgt voor samenhang in een grote verschei-
denheid aan kunstwerken, van schilderijen en schetsen 
tot ruimtelijke installaties. De tentoonstelling is zelf geen 
atelier, maar speelt wel met de spanning tussen open en 
gesloten die bestaat tussen de beslotenheid van het ate-
lier en de openbaarheid van het museum. Bovenal vormt 
Studio Verwey het decor voor de samenkomst van heel ver -
schillende kunstenaars die aantonen dat het atelier nog 
lang niet is verdwenen. Of zoals Tala Madani zegt: “Zolang 
er mensen zijn, blijft de kunstenaarsstudio bestaan”.

Mensen als Daniel Buren en Robert Smithson zochten 
respectievelijk de straat en de natuur op als plek voor 
creatie. Het atelier was voor hen een beklemmende om-
geving en ze riepen andere kunstenaars op om ook los 
te breken uit dit keurslijf. Daniel Buren verklaarde in 
1971: “mijn atelier is waar ik mij bevind.”

Met de opkomst van bijvoorbeeld  land art en conceptuele 
kunst verdween het klassieke atelier langzaam achter de 
horizon van de kunstwereld. De tentoonstelling Mapping 
the Studio, te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 
in 2006, gaf een mooi overzicht van deze ontwikkeling. 

Het atelier in tijden van Google en Easyjet
Even leek het erop dat het atelier overbodig en dood ver-
klaard was. Maar inmiddels is er een kentering gaande. 
Recente publicaties over het onderwerp, zoals ‘The Fall 
of The Studio: Artists at Work’ (2009) en ‘The Studio 
Reader: On the Space of Artists’ (2010), signaleren dat 
sommige kunstenaars ‘terugkeren’ naar het atelier. Het 
atelier is weer een van de plekken waar men werk maakt, 
naast de openbare ruimte en de wereld van musea en 
galeries. Hoe de betekenis en benutting van het atelier 
veranderd zijn, laten ook de kunstenaars die deelnemen 
aan Studio Verwey zien.

Zowel Sarah Verbeek als Tomoko Kawachi werken vrijwel 
dagelijks in de beslotenheid van hun atelier, waar ze rust 
en concentratie vinden. Tala Madani en Ištvan Išt Huzjan 
reizen beiden heel veel, maar houden toch vast aan hun 
atelier. Na maanden van reizen heeft Madani haar studio 
nodig om het ritme en de rituelen te vinden die nodig zijn 
om nieuw werk te maken. En Išt Huzjan, die veel werk 
op locatie maakt, heeft zijn eigen ruimte nodig om na te 
denken en te experimenteren. Hij kiest er bewust voor om 

Michiel van Iersel (1978) en Radna
Rumping (1983) ontwikkelen pro-
jecten, zoals tentoonstellingen en 
publicaties, op het snijvlak van 
de beeldende kunsten en andere 
disciplines, zoals muziek en erf-
goed. Ze werkten eerder voor o.a.

de Rijksakademie van beeldende
kunsten, de Prix de Rome, de Am -
ster damse Museumnacht, Museum 
Boijmans Van Beuningen, Stedelijk 
Museum Amsterdam, het Nederlands 
Architectuurinstituut en Stichting 
Castrum Peregrini. 
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Max van Rooy

Max van Rooy, Stichting Kees Verwey

Zou je het atelier van Verwey kunnen beschrijven? – Het 
was een onbeschrijfelijke puinhoop. Een absolute ruïne 
om te zien. De vloer was bezaaid met allemaal losse voor-
werpen met als belangrijkste eyecatcher twee enorme 
verdroogde distels, die hij ook veel heeft geschilderd. 
Verder heel veel doeken en spiegels tegen de muur. Het 
behang was kapot. Het licht was grijs, bijna donker. Voor 
het raam stonden twee stoelen. En er stonden twee of 
drie vrij grote ezels. Door de rotzooi heen was een soort 
slingerpad gemaakt. Je moest goed kijken waar je liep. 

Hoe was het atelier zo geworden? – Als je foto’s van nog 
eerder ziet, bijvoorbeeld van de jaren ’50, toen was het 
wel netter. Hij kwam er in 1941 wonen, dus tijdens de 
oorlog. Daarvoor woonde hij in Spaarndam en Santpoort, 
in een prachtig duinhuis. Zijn atelier in Haarlem was an-
ders, tegelijkertijd een schatkamer en een spookkamer.

Is zijn atelier spontaan ontstaan of was het bewust gecon-
strueerd door hem? – Nee, het is spontaan ontstaan. En 
het werd langzaam maar zeker zijn inspiratiebron. Het 
is niet zo dat hij dacht: ‘ik regisseer dit zo, deze vuilnis-
berg, want dat is mooi.’ 

Heeft hij er niks aan veranderd, niks gedaan om het zich 
eigen te maken? – Nee, hij liet het ontstaan en ontdekte 
geleidelijk de schoonheid van die rotzooi. Af en toe kwa-
men er wel spullen bij, maar over het algemeen werd het 
volledig geconserveerd.

Waren er dingen in zijn atelier die hem bijzonder dierbaar 
waren? – Dat denk ik niet. De objecten ontleenden hun 
waarde aan de kunstwerken, niet andersom. De kop van 
de farao die op veel van zijn atelierstukken voorkomt is 
bijvoorbeeld pas belangrijk geworden voor hem toen het 
in zijn schilderen verscheen. 

Beschouwde hij het atelier zelf ook als zijn kunst? Was 
hij er trots op? – Ja, hij was zeker trots. Hij noemde het: 
“mijn Himalaya”. 

In welke betekenis van dat woord? Als beproeving of als 
verheven plek? – Ja, als verheven plek. ‘Daar ben ik god. 
Daar zit ik het dichtst bij de hemel.’

Had Verwey een beeld van waar een atelier aan moest 
voldoen? Had hij voorbeelden van andere kunstenaars in 
hun atelier? – Zeker. Het atelier van zijn leermeester, de 
Haarlemse schilder H.F. Boot (1877 – 1963), was ook 
vol en rommelig. Daarvan dacht Verwey: ‘Zo moet het’. 
Net als Boot was hij totaal onaangepast.

En de vele foto’s van het atelier van Verwey, zoals de 
iconische beelden van hem achter zijn ezel, wiens initia-
tief was dat? – Volgens mij was dat dan het initiatief van 
de betreffende fotografen, waaronder Nico Koster, die 
vonden dat het een fotogenieke plek was. 

Dus het was niet vanwege de ijdelheid van Verwey, als 
een poging om zichzelf te vereeuwigen? Sommige beelden 
lijken wel geconstrueerd. Hij heeft bijvoorbeeld een keurig 
pak aan. Veel kunstenaars van nu beelden zichzelf af als 
‘outcast’, maar Verwey lijkt meer een heer van stand. – Nee,
dat initiatief kwam echt van de fotografen. Hij ging altijd
netjes gekleed. Hij had bijvoorbeeld altijd een das en een 

‘Het was een onbeschrijfelijke 
puinhoop’ 
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Max van Rooy

de geest eruit. Zijn werken, en een deel van zijn andere 
bezittingen, zijn opgeslagen en gedocumenteerd.

Hebben jullie overwogen om na het leeghalen ruimte te 
bieden aan jonge kunstenaars? – Het was een huurhuis, 
dus daar konden we niet over beschikken. En we heb-
ben er niet voor gekozen, want we zagen het toen niet 
als onze taak. Pas jaren later, toen we meer met jonge 
kunstenaars wilden werken, kwamen we op het idee om 
de Rijksakademie te ondersteunen met de fellowships.

Heb je het gevoel dat zijn werkwijze en atelier, los van het 
werk zelf, nog inspirerend kunnen zijn? Kunnen anderen 
er iets van leren? – Ja, dat denk ik wel. Misschien is het 
een beetje een abstracte les, maar Verwey heeft laten 
zien dat je inspiratie kunt putten uit alles. Dat er geen 
hiërarchie en onderscheid is. En dat je inspiratie kunt 
halen uit je directe omgeving, en de intimiteit ervan. 

Jij ziet als schrijver je vak sterk veranderen door de opkomst 
van digitale media, maar hoe zal het atelier en de werkwijze
van de kunstenaar veranderen? Blijft het kunstenaars-
atelier bestaan? – Ik vind het opvallend dat het atelier 
weer terugkomt. En ook het schilderen. Volgens mij blijft 
het bestaan. Mensen zullen altijd blijven tekenen.

colbert aan, wat normaal was voor die tijd. Hij zag zich-
zelf als een heer van stand. Dat is ook weer de invloed
van zijn leermeester Boot. Die droeg altijd een krijtstreep -
pak, maar waste zich niet daaronder. Het was decorum.

Hoe keek hij dan bijvoorbeeld naar de beroemde beelden
van Karel Appel in zijn atelier die daar als een wilde 
schilder tekeergaat? – Appel vond hij een pummel. Een 
Amsterdams jochie. 

Zou Kees Verwey goed hebben kunnen werken op een an-
dere plek, zoals de Rijksakademie, waar veel kunstenaars 
bij elkaar zitten en veel bezoek komt? – Nee, dat denk ik 
niet. Hij was een totale individualist. 

Is die zelfgekozen gevangenschap misschien ook zijn 
redding geweest in zijn werk? Want zijn atelierstukken, 
ontstaan in de eenzaamheid van zijn atelier, worden 
algemeen beschouwd als het hoogtepunt in zijn carrière. 
– Ja, dat denk ik wel. Het was een soort monomanie, 
waardoor hij werd voortgedreven. De kunst was zijn 
adem, zijn leven. Hij kon niet anders.

Had Verwey een bepaald werkritme? En had hij het bij-
voorbeeld aangekund om veel en ook in het buitenland 
te exposeren en weg te zijn van zijn atelier? – Hij werkte 
vrijwel iedere dag in zijn atelier en had niet goed over-
weg gekund met een intensief reisschema. Hij heeft dan 
ook heel weinig gereisd.

Wat is er na zijn dood met zijn atelier gebeurd? – De 
stichting heeft eerst alles laten fotograferen en toen hele -
maal laten leeghalen en in containers gedaan en groten-
deels weggegooid. Je kunt zoiets niet behouden: of het 
vergaat allemaal of je moet het conserveren en dan is 

Journalist Max van Rooy schreef bij-
na dertig jaar over kunst en architec-
tuur voor o.a. NRC Handelsblad en 
publiceerde verschillende boeken. 
Hij is tevens voorzitter van Stichting 
Kees Verwey. Hij kende de kunste-

naar niet alleen als schilder. Verwey 
was tevens zijn oudoom en de twee 
ontmoetten elkaar vanaf de jaren 
tachtig vaak in het atelier aan het 
Spaarne in Haarlem, voor Verwey in 
1995 overleed. 
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Interview Ištvan Išt Huzjan

Ištvan Išt Huzjan

Hoe ben je in deze ruimte terechtgekomen? – We heb-
ben deze ruimte toevallig gevonden; het was simpel-
weg het eerste atelier dat we geadverteerd zagen. 
Een van de redenen waarom mijn vriendin en ik 
Amsterdam hebben verlaten is dat je er niet in de 
binnenstad kunt wonen met een atelier dicht bij huis. 
Het bestaat amper, omdat er vrijwel geen ruimte is, 
en we konden het ons niet veroorloven. In Brussel 
kwamen we erachter dat we hier voor hetzelfde 
bedrag een huis én een atelier in het centrum kun-
nen betalen. Ik woon trouwens direct hiertegenover. 
Voor dit atelier hadden we er een in een andere buurt, 
maar die is inmiddels gesloopt.

Ben je kieskeurig bij het uitkiezen van een atelier? – 
Ja. Ik wilde mijn nieuwe atelier niet delen. Ik deelde 
mijn atelier in Amsterdam sinds 2009 met anderen 
en ook daarvoor had ik altijd gedeelde ateliers. Dus 
in Brussel wilde ik echt mijn eigen ruimte.

Je hebt veel tweedimensionale werken aan de mu ren
van je atelier hangen. Beschouw je die als kunst-
werken? – Dat weet ik niet, maar ik heb ze nodig 
om te kunnen werken. Ik stel ze maar zeer zelden 
tentoon. Het is eigenlijk de uitzondering op de regel 
dat ik ze laat zien. Dat verklaart ook waarom ze niet 

altijd af lijken, en dat soms ook niet zijn. In sommige 
gevallen heb ik er al jaren aan gewerkt. Het zijn net 
vrienden die je volgen. Of boeken die je met je mee-
draagt. Ze wegen minder dan boeken, maar ze zijn 
moeilijker om te dragen.

Wat is het meest waardevolle object in je atelier? Wat 
zou je proberen te redden als er brand uitbreekt? – 
[Denkt hard na] Ik haal als eerste mijn vriendin, die 
haar atelier naast die van mij heeft. Maar als wij al-
lebei in veiligheid zijn, pak ik de harde schijf van 
mijn computer. En los daarvan, is alles in mijn atelier 
gelijkwaardig. In het geval van brand zal ik waar-
schijnlijk alles opstapelen en meenemen.

En wat doe je achter je bureau? Gebruik je je computer 
veel? – Nee. Die zet ik hier alleen maar neer als er 
bezoekers zijn. Ik neem hem weer mee naar huis als 
zij weg zijn. Normaal gesproken heb ik geen internet-
aansluiting in mijn atelier. Ik heb het niet nodig. Het 
vervuilt mijn atelier.

Hoeveel tijd breng je door in je atelier? – In een norma le 
week, als ik niet op reis ben, van ’s ochtend tot ’s avonds.
Zoals ieder ander die naar zijn werk gaat, ne gen uur 
per dag. Maar als er een opening van een tentoonstel-
ling op komst is, breng ik hier meer tijd door.

En voor wat betreft je output? Veel van je werken heb 
je waarschijnlijk bedacht in je atelier, maar hoeveel 
zijn daadwerkelijk hier gemaakt? – De ontwikkeling 
van prototypes gebeurt in mijn atelier, en als ik het 
echte werk hier ook kan maken, dan doe ik dat. Ook 

‘Wanneer je je opgesloten voelt in 
je atelier, is weggaan het slechtste 
dat je kunt doen’
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Ištvan Išt Huzjan

Hoe ziet jouw ideale atelier er uit? – Als een referentie 
denk ik altijd aan het atelier van Willem de Kooning 
op Long Island. Sinds mijn studententijd heb ik dat 
altijd cool gevonden. Het licht is geweldig. Maar een 
ander fascinerend voorbeeld is Gerhard Richter. Ik 
zag onlangs een documentaire van hem in zijn stu-
dio. Zijn atelier is bijna een fabriek, met afdelin-
gen en aparte ruimtes voor verschillende activitei-
ten. Tijdens zijn koffi epauze komen zijn assistenten 
binnen om zijn kwasten schoon te maken en nieuwe 
doeken te prepareren. Ze maken schaalmodellen van 
zijn tentoonstellingen en gebruiken daarbij magne-
tische verf, zodat Richter met zijn eigen schilderijen 
kan spelen en ze kan verschuiven. 

Denk je wel eens na over wat er met je werk zal gebeuren
na je dood? – Nou, mijn vader is ook een kunstenaar 
en zijn werken zitten in de collectie van enkele gere-
nommeerde musea. Hij maakt nog steeds een schil-
derij per dag. Mijn zus en ik moeten al iets verzinnen 
voor de overblijfselen uit zijn atelier. Zijn opslag-
ruimte is enorm. Maar ik zal op een gegeven moment 
wel over dit soort dingen moeten nadenken.

al werk ik conceptueel, ik ben ook erg geïnteresseerd 
in hoe mijn werk er uit ziet en in de technische kwa-
liteit ervan. In mijn atelier heb ik meer controle over 
het eindresultaat, terwijl ik me realiseer dat misluk-
kingen soms voor meer voldoening zorgen dan een 
gecontroleerde uitkomst.

En voel je je weleens opgesloten in je atelier? – Ja, 
maar nooit door de ruimte zelf. Wel door een werk 
waar ik niet tevreden over ben bijvoorbeeld. 
En het slechtste dat je in een dergelijk geval kan 
doen, is je atelier verlaten. Dan neem je je frustraties 
mee naar huis.

Hoe kijk je terug op de periode aan de Rijksakademie? 
– Ik gebruikte de werkplaatsen meer dan mijn eigen 
atelier. Het was niet het beste atelier ooit. Het zag 
er misschien goed uit, maar dat was het niet. Je kon 
de ramen niet openen. Maar voor mij ging die peri-
ode veel meer over het beleid en de structuur van de 
Rijksakademie dan over de ateliers. Het was me dui-
delijk dat er een hoop druk van de buitenwereld zou 
zijn, door de sterke reputatie van de Rijksakademie, 
en ik wilde weten waarom. Daarom portretteer ik in 
een van mijn werken een van hun begunstigers.

Kun je je voorstellen dat je ooit zonder atelier zal 
werken? – Zeker. Ik kan mijn atelier weer kwijtraken 
in de toekomst. Maar ik ben echt blij dat ik voorlo-
pig mijn eigen ruimte heb. Hierbinnen voel ik geen 
druk. Het voelt alsof ik alle tijd van de wereld heb, er 
is hier geen tijd. Ik voel me hier compleet vrij.

Ištvan Išt Huzjan (1981) groeide op 
in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. 
Hij leerde schilderen aan de kunst-
academie van Venetië, waar hij in 
2005 afstudeerde. Sinds die tijd 
maakt hij nog maar zelden schilde-
rijen. Zijn werk varieert sterk, van 
installaties en publicaties tot per-
formances en onderzoek. Zijn per-
soonlijke ontwikkeling, eerst als 
kind en later als kunstenaar, is daar-
bij een terugkerend thema. In 2008 

en 2009 was hij verbonden aan de 
Rijksakademie. Inmiddels woont hij 
in Brussel en heeft hij een atelier in 
het centrum. Hij leidt een nomadisch 
bestaan. De vele reizen en de cultu-
rele verschillen en overeenkomsten 
die hij onderweg tegenkomt verwerkt 
hij in zijn recente werken. Tijdens 
zijn reizen ontstaan ook vaak de wer-
ken. Desondanks hecht hij aan een 
eigen atelier op één plek.
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28.

Tomoko Kawachi

Tomoko Kawachi

Hoe zou je je atelier beschrijven? – Dit is een 
plek waar dingen pauzeren. Terwijl de stad 
om mij heen beweegt, staat de tijd hier niet 
stil, maar komen dingen even tot stilstand, om 
daarna weer verder te gaan. Dat idee inspi-
reerde ook mijn ‘Bicycle painting’, die in De 
Hallen te zien is. Fietsen zijn heel karakteris-
tiek voor de stad en zijn altijd in beweging. 
Totdat ik op de pont naar Amsterdam-Noord 
stond, en ik de fi etsen daar eens goed kon be-
kijken. Ik ben geïnteresseerd in het moment 
waarop iets stopt, maar het ook weer verder 
kan bewegen. Het schilderij is ook letterlijk 
in beweging, wat je bijvoorbeeld kan zien aan 
het gedraaide stuur van de fi ets. 

Wat voor ateliers had je voordat je op deze 
plek terechtkwam? – Mijn eerste atelier was 
in Japan, die heb ik nog steeds, in een oude 
raamkozijnen fabriek. Daarna verhuisde ik
naar Nederland voor mijn residency aan de 
Rijksakademie. Vervolgens had ik tijde lijk
een atelier in Smart Project Space ge huurd, 
totdat ik in dit oude schoolgebouw terechtkon. 

Hoe beïnvloedt het atelier je werk? – Ik denk 
dat ik beïnvloed ben door allerlei details in 
ateliers, maar meestal ben ik me daar niet 
bewust van. Vaak wordt dat pas duidelijk 
achteraf, door het werk. Zo heb ik hier een 
extra muurtje gemaakt om sculpturen tegen-
aan te plaatsen. Later besefte ik me pas dat 
ik dat waarschijnlijk gedaan heb om de twee 
bestaande muren te verbinden, alsof ik ze 
eigenlijk te ver uit elkaar vond staan.

Hoe kijk je terug op de periode aan de Rijks-
akademie? Wat voor effect heeft dat gehad? 
– Ik heb daar heel veel geleerd, en er was 
tijd nodig om dat achteraf te verwerken. Het 
was soms heel moeilijk, maar ik ben blij dat 
ik het gedaan heb. Het meeste van invloed 
waren de advisors en andere kunstenaars die 
je daar ontmoet. Nog steeds herinner ik me 
opmerkingen van de andere kunstenaars, die 
me toen anders over me werk hebben leren 
denken en nu soms nog helpen. In mijn hui-
dige atelier is er veel minder contact met de 
andere huurders, maar dat vind ik ook wel fi jn. 

Heb je ooit het verlangen om los te breken van 
je atelier? Zou je zonder kunnen? – Voor mij 
is er niet zo’n groot onderscheid tussen de 
manier waarop ik de wereld binnen en bui-
ten het atelier zie. Ik bedoel, beide kennen 

‘Dit is een plek waar dingen 
pauzeren’ 
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gen te bewaren. Voor mij is het gemakkelijk 
dingen weg te gooien, ook omdat ik goedkope 
materialen gebruik. Kunstenaars in Japan kij-
ken denk ik meer naar de praktische kant van 
kunst, ze zijn effi ciënter. Het is eenvoudiger 
dingen weg te gooien dan te bewaren.

veel onduidelijkheden. Het atelier geeft veel 
vrijheid; je kunt ieder moment kiezen er in of 
er uit te gaan. Het maakt niet zoveel uit waar 
ik werk, ik heb hier vooral om praktische 
redenen een atelier, omdat ik veel spullen 
heb. Maar als het nu de jaren ’60 of ’70 zou-
den zijn, zou ik misschien wel gemakkelijker 
de studio verlaten, omdat er toen een grotere 
relatie was tussen creatieve productie binnen 
en buiten het atelier. Het was toen meer na-
tuurlijk en urgent om je atelier te verlaten, de 
wereld te ontdekken. Als je tegenwoordig je 
atelier verlaat is het al snel een politiek state-
ment. Het atelier anno 2012 zie ik nog steeds 
als een van de plekken waar je op een na-
tuurlijke manier met kunst samen kunt zijn. 
Vergeleken met het museum, waar een grote 
versnelling heeft opgetreden, is de studio nog 
steeds een plek van onbepaaldheid. Maar ik 
ben altijd een kunstenaar, binnen en buiten 
mijn atelier – ik kijk naar dingen, vergelijk 
ze, ontwikkel ideeën. Ik hanteer geen hiërar-
chie als ik naar dingen kijk, of dat nu op mijn 
atelier is, of wanneer ik thuis televisie kijk, of 
heel ergens anders. 

Welke objecten hier zijn je dierbaar, wat zou je 
als eerste uit je atelier redden als hier brand uit-
breekt? – Dat zou heel lukraak zijn, misschien 
wel dat koffi ekopje. Ik ben aan het leren din-

Tomoko Kawachi (1974) verliet in 
2005 haar geboorteland Japan voor 
een verblijf aan de Rijksakademie 
en is sindsdien in Nederland blij-
ven wonen. Ze schilderde altijd al 
op groot formaat, op doeken die vaak 
twee keer zo groot als zijzelf zijn. 
Maar sinds de Rijksakademie maakt 
ze ook kleine sculpturen, vaak van 
papier of ander kwetsbaar materiaal. 
Terwijl ze lang aan haar schilderijen 

werkt, hebben haar kleine tekenin-
gen een ander ritme. Deze functione-
ren eerder als een dagboek en bedek-
ken de wanden van haar atelier. 
Een gedraaid fi etsstuur, een mandje 
van de supermarkt: haar inspiratie 
haalt Kawachi uit dagelijkse obser-
vaties en objecten, die door vorm 
en plaatsing een nieuwe relatie met 
elkaar aangaan.
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Kun je je atelier beschrijven? – Het is heel groot, 
bijna tweehonderd vierkante meter. Ik heb nog 
nooit zo’n groot atelier gehad. Hierdoor kan ik in 
dezelfde ruimte aan meerdere projecten werken. 
Iedere hoek activeert als het ware verschillend 
werk. Zo kun je meerdere dingen tegelijkertijd 
doen, zonder dat deze psychologisch aanvoelen 
als overlappend. Verder zijn mensen die mijn ate-
lier bezoeken vaak verbaasd dat het zo georgani-
seerd is. Zeker in vergelijking met andere kunste-
naars. Het moet voor mij zo schoon mogelijk zijn, 
zodat alle gekte op het doek plaatsvindt en niet 
in de ruimte. Dus: de netheid, dat is het meest 
unieke aan mijn atelier. 

Hoeveel studio’s heb je hiervoor gehad en welke her-
inner je je het meest? – Ik denk dat het er ongeveer 
twaalf zijn. Voor mij was de garage boven mijn huis 
toen ik studeerde heel erg gedenkwaardig. Het 
was een extreem leuke tijd, het schilderen toen. 
Tot mijn studio in Los Angeles, had ik mijn beste 
studio op de Rijksakademie. De ramen, de grootte, 
het was echt de mooiste ruimte ooit. Een ander 
atelier dat ik me goed herinner, opnieuw een ga-
rage, was in Oregon, waar ik voor een paar maan-
den een huisje bij de zee huurde. Daar was het ook 
prachtig, door de ligging aan zee. 

Hoe heb je de periode aan de Rijksakademie ervaren?
– Het is een enorm geoptimaliseerde plek, die voor 
heel veel mensen werkt. Voor mij was het werken 
daar erg kalmerend. Amsterdam en in het bijzonder 
de Rijksakademie gaven mij een bepaalde inner -
lijke rust en focus. Er heerst daar een gevoel van 
kalmte in de ruimte. De mensen om je heen gaven 
je veel privacy als je dat wilde, maar je kon aan de 
andere kant juist ook bij veel mensen terecht. Het 
was heerlijk, omdat je alles naar wens af kon slui-
ten en aan kon zetten. 

Heb je specifieke dingen gedaan om de ruimte van 
jou te maken? – Nee, [lacht] ik hoefde geen kaars-
je te branden. Ik denk dat het eigen maken voor 
mij meer zit in het klaarzetten van mijn verf. En 
het neerzetten van mijn kwasten op een bepaalde 
manier. Het zijn dit soort dingen, die ik mijn ele-
menten noem. Ik heb kwasten en verf die ik waar-
schijnlijk al tien jaar gebruik. In elke nieuwe stu-
dio gaan zij met me mee. Ik denk dat zij er eigenlijk 
voor zorgen dat de energie van een studio ombuigt 
tot die van jou; door de voorwerpen, maar ook door 
de manieren van ordenen die je overbrengt. 

Heb je ook gewoontes of rituelen als je in je studio 
werkt? – Ik denk dat het schilderen zelf een enorm 
ge ritualiseerde activiteit is. In het schoonmaken van
mijn atelier is bijvoorbeeld een sterk ritueel te vin -
den. Het voorbereiden van doeken, materialen... 
Het komt door de hoeveelheid tijd die in deze her-
halingen gaat zitten, in de wijze waarop je sommige 
dingen doet, zoals het voorbereiden van doeken. 

‘Schilderen in het atelier kan ook 
frustrerend zijn’ 
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Is het atelier voor jou uiteindelijk een ideale ruimte?
– Laat me vooral ophelderen dat het schilderen in 
het atelier ook vaak frustrerend kan zijn. Er zijn 
ook momenten dat je volledig depressief bent en 
dat het heel eenzaam kan zijn. Dan voelt het be-
lachelijk en zinloos. Ik gooi meer dan tweederde 
weg, van wat ik maak. 

Het is dus niet allemaal maar leuk en aardig, het 
kan ook pijn doen. Toch voelt het enorm bevredi-
gend als ik in mijn studio aan het werk ben. Maar 
ik denk eigenlijk dat wat je gelukkig maakt in een 
atelier, is als het goed gaat met je werk. Als je er 
werk hebt gemaakt waar je blij mee bent, dan ver-
andert dat de stemming van je studio. En als het 
slecht gaat, dan haat je die ruimte. Zo beïnvloedt 
mijn werk de ruimte meer dan andersom. 

Muziek speelt ook een grote rol. Ik kan niet wer-
ken als het stil is, ik moet muziek op hebben staan. 
Misschien omdat ik mij anders te sterk bewust 
ben dat ik daar alleen met mijzelf ben. Ik zou gek 
worden in volledige stilte. Wanneer ik iets uitda-
gends moet doen, waar ik echt lef voor nodig heb, 
dan heb ik muziek nodig met een soort van wils-
kracht. Ik luister veel klassieke muziek, maar ook 
soul en andere muziek.

Voel je je ook wel eens té comfortabel in je studio? 
Wil je soms weg? – Nee, want voor mij is het wer-
ken in de studio nog steeds urgent en vaak een 
worsteling. Ik heb wel bevriende kunstenaars die 
zich wel erg comfortabel lijken te voelen in hun 
atelier, maar ik begrijp niet hoe zij dat doen.

En ervaar je ook de energie van de ruimte? – Ja. 
De energie van de ruimte wordt enorm bepaald 
door alles er om heen, door de kleur en het licht. 
De vloer is oranje en wit geruit. Het is eigenlijk 
erg Nederlands vanwege het oranje. En het roept 
de sfeer op van de fi lms van David Lynch. Alleen 
de rode gordijnen missen nog, anders was de 
filmset compleet geweest. In dat opzicht vond 
ik de ruimte erg grappig. Maar daarin was het 
voor mij ook wel weer een gok, omdat het mijn 
gevoel voor schilderen ook volledig zou kunnen 
verpesten. Evengoed zou het je juist ook weer 
nieuwe energie kunnen geven als het even niet 
goed  gaat. Vooralsnog is het positief uitgevallen, 
de gok heeft geloond. 

Tala Madani (1981) werd geboren 
in de Iraanse hoofdstad Teheran, 
maar woonde het grootste deel van 
haar jeugd in de Verenigde Staten en 
studeerde daar ook. Ze maakt schil-
derijen en animaties, waarin vrijwel 
altijd kalende mannen van middel-
bare leeftijd fi gureren. De gebeurte-
nissen die zij afbeeldt zijn vaak even 
ongemakkelijk als grappig. Met veel 
ironie en fantasie steekt ze de draak 
met menselijke gedragingen. De ene 

keer cartoonesk, dan weer abstract, 
weet haar werk te boeien door de 
combinatie van verbeeldingskracht 
en virtuositeit. In 2007 en 2008 was 
ze verbonden aan de Rijksakademie. 
Sinds 2012 woont en werkt ze een 
deel van het jaar in Los Angeles. 
De stad biedt nieuwe inspiratie en 
mogelijkheden en het klimaat is er 
aangenaam. Ze is daarnaast vaak in 
Amsterdam en reist veel.



Tala Madani



Tomoko KawachiDerk Thijs



Derk Thijs



51.

Interview

50.

Derk Thijs

Derk Thijs

Zou je je atelier kunnen beschrijven? – Het is een 
grote ruimte van acht bij acht meter. Hoog, met 
goed licht. De vloer is groen. Het is een anti-kraak 
atelier, en daardoor heeft het voor mij een gevoel 
van tijdelijkheid. Daarom heb ik geen zware meu-
bels, maar eerder schragen met een deur erop. Het 
heeft iets heel voorlopigs. 

Jouw werk gaat ook wel over dingen die de tijd kun-
nen weerstaan, en dan zit je juist op een hele tijdelij-
ke plek. – Ja, maar ik vind het ook wel heel fi jn, als 
je verhuist word je gedwongen alles uit te zoeken 
en te evalueren. En meestal helpt dat. Ik vind nu 
al dat ik veel te veel dingen heb rondslingeren die 
half af zijn. Te veel geschiedenis, een soort ballast 
die je met je meesleept. 

Een plek als de Rijksakademie bestaat al meer dan 
honderd jaar, het is een instituut. Dit atelier kan zo 
maar ophouden. Maakt dat verschil? – Ik voel me 
hier wel wat vrijer. Maar dat komt eerder doordat 
dit een privé plek is. Op de Rijksakademie is dat 
niet helemaal duidelijk, de status ervan, dan wordt 
er toch veel meer op je gelet. 

Kon je je daar niet terugtrekken? Of is dat misschien 
waarom je jouw atelier daar zo eigen hebt gemaakt, 
door de muren donker te verven, of jezelf in te bouwen 

met een installatie? – Op een bepaalde manier is het 
toch een fabriek, de Rijksakademie. En ben je een 
van de vele hokjes. Dus het eerste jaar ben ik de wan-
den gaan beschilderen, en ik denk dat ik dat nooit 
zou doen in een ruimte zoals deze. Ik was me heel erg 
aan het verhouden tot het instituut op die manier.

Je bent wel blij met dat werk toch? – Ja. Maar het 
had ook te maken met de unieke situatie dat je daar 
een jaar lang aan iets kon werken, wat dan werd ten-
toongesteld tijdens de Open Ateliers. En dat heb je 
nergens anders dan op de Rijksakademie. Ik had 
mijn atelier daar bedacht als een ruimte waar het 
voor mij fi jn zou zijn om rond te hangen. Ik zat toen 
in een fase waarin ik over mijn puberteit nadacht, 
wanneer je The Doors luistert en wierook brandt en 
blowt enzo, en ik wilde terug naar dat moment. Ik 
wilde van het atelier een plek maken waar je ook 
op een andere manier kon zijn dan daarbuiten.

Ik maak nu wel in tentoonstellingsruimtes soort-
gelijke installaties, maar dat vind ik problemati-
scher dan wanneer het je eigen ruimte is. Het is 
toch anders wanneer iets door je aanwezigheid in 
een jaar ontstaat. Als dat niet zo is blijft het bij een 
soort voorstel, een model, en niet een plek waarin 
ik echt heb geleefd. Je moet zoiets dan helemaal 
uitdenken, en dan wordt het binnen een paar dagen 
opgebouwd. En ik wil veel meer dat het een plek is 
die ten dele zo voelt alsof die er al lang is. Daarbij 
gebruik ik sacrale elementen en dat impliceert al 
iets van eeuwigheid. Dus dat wringt wel. 

‘Een plek te hebben waar je altijd 
aan verder kunt bouwen’ 
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mijn uitkomst veel breder is, stiekem. Maar het kost 
me veel tijd om steeds te schakelen. Wat ik hier de 
meeste tijd doe, is best wel vaag voor anderen. Ik 
ben een beetje aan het lanterfanten en opruimen. 
Ik kan niet op zo’n rechtlijnige manier werken dat 
ik de hele tijd iets aan het doen ben. Het gaat meer 
met invallen. Vaak slingeren er al heel lang din-
gen op de grond en vind ik opeens een combinatie 
met twee objecten. 

Er is een heel mooi boek van Taschen. Dat gaat over 
mensen die thuis, in hun achtertuin, rare dingen 
aan het bouwen zijn. Of hun huis ombouwen. Maar 
dat zijn dan mensen die helemaal buiten de profes-
sionele kunstwereld leven. En dat is echt fantas-
tisch. Dat idee had ik heel erg in mijn hoofd toen ik 
op de Rijksakademie zat, vooral in het tweede jaar. 
Toen ik mijn atelier aan het dichttimmeren was en 
vond dat het heel fi jn zou zijn een plek te hebben 
waar je altijd aan verder kunt bouwen. In plaats 
van de hele tijd losse werken te maken. 

Stel, je zou dit atelier kunnen kopen. Zou je dat dan 
doen, is het je zo dierbaar? – Als ik het echt voor het 
kiezen had zou ik wel een atelier aan huis willen.
En dan misschien wel buiten de stad. Ik heb nooit 
echt lang buiten de stad gewoond, maar het is wel zo’n
gedachte, dat ik op het platteland zou willen wonen.

Vanwege het gebrek aan afleiding? – Ook voor de 
rust. Ik heb nu vaak het gevoel dat de continuïteit 
in mijn atelier zoek is. Maar dat komt ook door alle 
projecten en tentoonstellingen. Na een tentoon-
stelling kost het mij altijd moeite hier de concen-
tratie te hervinden. Ik merk dat ik nu zelf ook een 
beetje als een toeschouwer zit te kijken naar wat er 
hier aan de hand is.

Jouw atelier heeft een vrij non-specifieke inrichting. 
Je ziet niet dat dit voor een bepaald type kunstenaar 
of voor een beeldhouwer of schilder is. Je ziet juist dat 
het alle kanten op kan gaan. – Dat is ook wel een 
beetje te breed nu. Als ik zelf de focus kwijt ben dan 
zit ik hier en weet ik echt niet meer waar ik moet 
beginnen. Ik ben eigenlijk al langer van plan om dit 
weer helemaal tot een schildersatelier te reduceren.

Waarom zou je dat willen, dat schildersatelier? – 
Omdat het dan gewoon helder is wat je moet doen 
als je binnenkomt. Dan hangt er een doek aan 
de muur en is het duidelijk dat je daar mee aan de 
slag moet gaan.

Maar als je dan kijkt naar wat dat oplevert, dan zijn 
dat alleen schilderijen. – Ja, en ik ben wel blij dat 

Derk Thijs (1977) zoekt in zijn werk 
naar een bepaalde tijdloosheid, 
waarbij mystiek, religie en sacrale 
elementen vaak een belangrijke rol 
spelen. Thijs begon zijn carrière als 
schilder, en volgde van 2000 – 2002 
een residency aan de Ateliers. In 
2009 startte hij zijn werkperiode 

aan de Rijksakademie. In de afge-
lopen jaren is zijn werk het canvas 
ontgroeid; naast schilderijen en 
tekeningen maakt Thijs zowel klei-
ne sculpturen als grote ruimtelijke 
installaties, die een wereld op zich 
vormen.



Derk Thijs



Sarah VerbeekTala Madani



Sarah Verbeek



61.

Interview

60.

Sarah Verbeek

Sarah Verbeek

Kun je je atelier beschrijven? – Het is heel 
licht en ruim. En lekker wit geschilderd. Het 
koepelvormige plafond laat veel licht door 
en kan open. Alle schilderijen zitten in een 
opslagje aan de zijkant, waardoor de ruimte 
eigenlijk best wel leeg is. 

Wat dacht je toen je hier voor het eerst binnen-
stapte? – Ik vond het heel tof. Ik vind die koe-
pel echt super. Ik vroeg mij van tevoren af of 
het niet erg was dat er geen raam was, maar 
door die koepel kan ik goed zonder. 

Het is een soort binnenwereld zo. Je hoort wel 
geluid van buiten, maar je ziet helemaal niets 
van de omgeving. Is dat prettig? – Ja, dat is 
okee. Als ik het wel kon zien vond ik het ook 
goed hoor. Maar ik vind het wel fi jn. Ik heb 
ook wel andere ateliers gehad, maar dat maakt 
toch niet zo’n groot verschil voor mijn werk. 
Op de Rijksakademie had ik heel veel ramen 
en dat was heerlijk. Ik heb altijd wel de ra-
men open ’s zomers, en dan komt er van alles 
uit de bomen naar binnen. Dat had ik op de 
Rijksakademie ook. Ik hoorde van (bioloog) 

Tijs Goldschmidt, dat het zaden van iepen 
waren. Daarmee had ik dan mijn studio vol 
zitten. Hier heb ik ook weer al die stofjes uit 
bomen. En dat gaat allemaal op mijn schilde-
rijen zitten. Maar dat vind ik leuk. 

Je hebt heel weinig dingen in je atelier hangen, 
die als een soort ‘inspiratiemateriaal’ zouden 
kunnen werken. – Dat klopt. Boeken inkijken 
en zo, dat doe ik vrijwel niet tijdens het werk. 
Meestal heb ik beelden in mijn hoofd van wat 
ik wil doen, gebaseerd op dingen die ik eer-
der heb gezien. In mijn studio ben ik echt aan 
het werk. Ik ga hier niet eindeloos zitten den-
ken, of niets doen. Als ik niets meer te doen 
heb, dan ga ik liever gewoon weg. 

Wat zijn de eerste dingen die je hier gedaan 
hebt, om het jouw studio te maken? – Ik heb 
toen de vloer gelijk geschilderd, grijs. En 
de muren gewit. En ik heb het bewierookt 
[schaterlacht]. Zo overal langs. Ja, dat vind 
ik gewoon grappig. Maar het was ook wel een 
beetje serieus, een poging om oude dingen er 
allemaal uit te halen. En het heeft gewerkt. Ik 
had het op de Rijksakademie ook al gedaan! 

Hoe kijk je terug op je periode aan de Rijks-
akademie? – Ik vond het echt een te gekke 
tijd. Daar komen wel allemaal mensen in je 

‘In mijn studio ben ik echt 
aan het werk’ 
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tijdje, want na de Rijksakademie had ik geen 
atelier. Toen moest alles naar een opslag. Dat 
was heel erg. Mijn hele atelier stond opeens 
in zo’n opslag. Dan vraag je je wel even af wat 
je met jezelf aan moet. 

Zou je willen wonen bij je atelier? – Nee, eigen -
lijk niet. Ik vind het wel fi jn om er heen te 
gaan en door de stad te fi etsen. Nee, dat lijkt 
me echt niet zo goed. Dan kom je nergens 
anders meer. 

Is er iets specifieks aan deze plek, wat je hierna 
nooit meer ergens anders zal vinden? – Alle 
studio’s die ik tot nu toe heb gehad waren 
heel speciaal. Maar ik vind deze wel echt fi jn. 
Niet té groot, want ik heb ook een keer een 
enorme gehad, waar ik in verzoop. En niet te 
klein. Het is perfect qua formaat. De hoogte 
is goed. Ik kan hier alles uitproberen. 

studio, maar daar had ik me op ingesteld. 
Dan gaat het bijna opvallen als het een tijd-
je niet gebeurt. Dan denk je, ‘o, nu moet ik 
echt gaan werken’. Maar ik vond het er ge-
wel dig. Al die men sen die je tegenkomt, het 
is heel spannend. 

Was je productie daar hoger, of lager, of an-
ders dan nu? – Ik heb heel veel gemaakt. 
Maar niet per se meer. Misschien in het begin 
wel, omdat ik zo zenuwachtig was, dat ik het 
gevoel had dat ik allemaal dingen moest ma-
ken. Toen heb ik eerst veel op papier gemaakt, 
om er in te komen.

Heb je wel eens dat je een tijd niet op je atelier 
bent, of dat je er niet wilt zijn? – Ja dat heb ik 
wel eens ja. Maar dan moet ik altijd uitvinden 
wat ik dan wel moet doen. Dan zit ik in mijn 
atelier en dan gaat het helemaal niet, of ik 
heb geen idee wat ik moet doen. Dan kan ik 
beter even stoppen en iets anders gaan doen. 
Dan ga ik naar tentoonstellingen, of loop ge-
woon rond, of ga even naar het bos…

En kan je zonder atelier? – Nee, eigenlijk niet. 
Dan zou ik thuis misschien een beetje teke-
nen. Dat vind ik eigenlijk heel moeilijk. Dus 
nee, ik kan niet zonder. Ik zou het wel probe-
ren, maar dat werkt niet echt. Ik had dat een 

Sarah Verbeek (1974) maakt 
abstracte composities, met een 
opvallend en krachtig kleurgebruik. 
Hoewel ze zich met haar tekenin-
gen en schilderijen beperkt tot een 
tweedimensionaal oppervlak, ver-
kent haar werk ruimte, perspectief 
en beweging. Vormen verdringen en 
beïnvloeden elkaar. Zoals bij haar 
recente schilderij ‘Uit elkaar bewe-
gende compositie’ de beweging zich 

in het hoofd van de toeschouwer 
afspeelt. Tijdens haar werkperiode 
aan de Rijksakademie in 2009 en 
2010 verdiepte zij haar onderzoek 
en maakte ze onder andere een serie 
werken gebaseerd op abstracte vor-
men en perspectieven die samen als 
gezichten geïnterpreteerd kunnen 
worden. Haar huidige atelier, in een 
voormalige garage in Amsterdam, is 
de plek waar zij dagelijks werkt.



Sarah Verbeek
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Martijntje Hallmann, Rijksakademie van beeldende kunsten

Voor alle kunstenaars die we gesproken hebben blijkt de peri-
ode aan de Rijksakademie een zeer bepalend moment geweest 
te zijn. En niet altijd positief; kunstenaars ervaren ook de tur-
bulentie, de druk van een dergelijk instituut. Jezelf verliezen 
en weer een plekje vinden. – Het is ook echt ingewikkeld. 
Mensen zijn soms blij dat ze weg zijn. Die periode van twee 
jaar is precies goed. Je wordt enorm geconfronteerd met je-
zelf en daar word je onzeker van. Dat kan om allerlei rede-
nen zijn. Omdat je vindt dat je buurman beter werk maakt. 
Of omdat je wordt geselecteerd uit zoveel mensen, dat is ook 
een bepaalde druk. Dat je hier een eigen atelier krijgt, een 
budget om mee te werken, alle technische mogelijkheden, 
je kunt Luc Tuymans of andere gerenommeerde kunstenaars 
ontmoeten als je wilt… er is opeens geen enkel excuus meer 
om niet het uiterste eruit te halen. Het is alleen maar jij met 
je werk in je atelier. En ga het maar doen. Dat is heftig. Er is 
niemand die hier fl uitend doorheen gaat.

Als we de ateliers van kunstenaars vergelijken zien we overeen-
komsten, maar ook veel verschillen. Met Kees Verwey aan de 
ene kant, die achter zijn ezel zittend helemaal opging in zijn 
atelier, tot mensen die eigenlijk nooit in hun atelier zijn. Is de 
Rijksakademie één type atelier of probeert de Rijksakademie 
dat hele palet ateliers te zijn? – Het hele palet van ateliers, 
heel duidelijk. Met het selecteren van kunstenaars houden 
we daar rekening mee: dat in de groep kunstenaars die je 
selecteert al die verschillende manieren van werken gere-
presenteerd worden. Zodat je niet alleen maar kunstenaars 
hebt die iedere dag van negen tot vijf in hun atelier zitten, 
want dat is maar één facet van de kunstenaarspraktijk. 

Afgelopen week hadden we interviews met kunstenaars voor 
de selectie van het komende jaar, en toen heb ik aan een 

kandidaat gevraagd: “heb jij eigenlijk wel een atelier 
nodig?” En toen zei hij: “Ja ik wil heel graag een ate-
lier.” Toen vroeg ik: “wat zou je er dan doen?” En toen zei 
hij: “Als je me nu vraagt, aangenomen worden op de 
Rijksakademie, maar zonder atelier, of niet aangenomen 
worden, dan zou ik kiezen voor de Rijksakademie maar 
dan zonder atelier.” Hij zag ook wel voor zich dat hij zonder 
atelier zou kunnen werken. 

En kan dat bij jullie? – Ik vind dat een heel interessant 
idee, maar we hebben het nooit eerder gedaan. We heb-
ben heel verschillende atelier ruimtes. Er zijn grote ateliers 
met mooi licht voor schilders, maar we hebben ook kleine, 
bijna kantoorachtige ruimtes. Je kunt een atelier natuur-
lijk op zeer verschillende manieren gebruiken. Een atelier 
is een plek om te produceren, om werk te maken. Zoals 
Kees Verwey deed. Maar soms is het ook een plek waar een 
kunstenaar spullen verzamelt, die het werk informeren. 
Soms zie je kunstenaars allerlei hele rare objecten verza-
melen, die de kunstenaar omringen. Die zie je uiteinde-
lijk terugkomen in het werk. Het atelier kan ook een hele 
sociale plek zijn, waar discussies plaatsvinden. Spontaan, 
maar vaak ook georganiseerd. Nu wordt er elke maandag-
avond bij een bepaalde kunstenaar in het atelier gesproken
over een specifi ek kunstwerk. Soms heb je kunstenaars 
waarbij het atelier bijna een leefwereld is, met een eigen 
systeem. Dan moet ik denken aan Leonid Tsvetkov, een 
Russisch-Amerikaanse kunstenaar die geïnteresseerd 
was in het residu wat overblijft na bepaalde processen. 
Hij werkte bijna als een alchemist, met allerlei stoffen, die 
hij verbrandde of vermengde. Als je zijn studio binnen-
kwam was je in een laboratorium, met allerlei pruttelende 
dingen. Je kwam bijna in een systeem, in zijn hoofd terecht, 
en dat was heel mooi. 

Is dat dan interessanter dan het uiteindelijke werk? – Dat 
is het werk. Hij toonde het ook. Maar dat was een continu 
veranderend proces. Daar zit eigenlijk nooit een moment in 

‘Je weet dat er in bepaalde ateliers veel 
zal gaan veranderen’
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komen tijdens die dagen curatoren, verzamelaars en kunst-
liefhebbers van over de hele wereld. Ze staan in de schijn-
werpers. Dan is het dapper om zo’n groot risico te nemen.

Denk je dat het atelier blijft bestaan in de toekomst? – 
Ja, dat zal altijd blijven bestaan. Maar of het in een insti-
tutionele context zoals op de Rijksakademie zal blijven 
bestaan, in de huidige vorm, dat weet ik niet. Of de auto-
nome kunstenaarspraktijk, zoals die er nu is, nog wordt 
gefaciliteerd, heeft met de ontwikkelingen in de maatschap-
pij te maken. Als je kijkt naar de argumenten die nu worden 
gebruikt om op cultuur te bezuinigen, doet dat het ergste 
vrezen. Het kan zijn dat dat over vijf jaar weer bijdraait. 
Maar het neoliberale denken waarin alles direct wat moet 
opleveren, en er meteen resultaat moet zijn… dat is in 
strijd met het ongewisse dat wij hier faciliteren. Misschien 
is dat een historische opvatting, waar op een gegeven 
moment geen draagvlak meer voor is. Gelukkig zijn er ook 
veel mensen, bedrijven en onderzoeksinstellingen die het 
heel relevant vinden om de meest getalenteerde jonge kun-
stenaars een plek te bieden op de Rijksakademie. Omdat 
blijkt dat het heel veel oplevert, aan nieuwe kunstwer-
ken maar ook nieuwe inzichten in de wereld om ons heen. 
In institutionele zin is het faciliteren van de autonome 
atelierpraktijk in de toekomst wellicht ongewis. Maar in
individuele zin blijft het atelier bestaan. Zeker. 

van; nú ga ik iets presenteren. Dat atelier was wel een ruige 
ruimte. Ook omdat de Rijksakadmie in een monumentaal 
pand zit: waar de muren nog zijn zoals het oude beton, daar 
mag je niet verven. Dus die muren en vloeren op die plek-
ken bouwen een bepaalde historie op. Daar laten we altijd 
kunstenaars in werken die met een ingewikkelde ruimte om 
kunnen gaan, waar sporen van buitenaf, of van eerdere kun-
stenaars, juist een rol kunnen spelen in het werk. 

Een aantal jaren geleden was er een Duitse kunstenaar die 
een plattegrond heeft gemaakt met de historie van alle kun-
stenaars sinds de Rijksakademie in dit gebouw zit. Je ziet 
dan welke kunstenaar in welk atelier heeft gezeten. Dat is 
heel interessant, want dan zie je dat die ruimtes een be-
paald soort geest in zich dragen. Je weet dat er in sommige 
ateliers een bepaald type werk het best tot zijn recht komt 
en dat er in bepaalde ateliers veel zal gaan veranderen, dat 
de ruimte uitnodigt tot het nemen van risico’s. Dat atelier 
van Leonid is bijvoorbeeld een plek waar heel veel gebeurt, 
en waar hele grote stappen worden genomen. Er zijn in dit 
gebouw een paar van dat soort hele afwijkende plekken.

Tijdens jullie jaarlijkse Open Ateliers maken de meeste kun-
stenaars echt een presentatie. Het voelt dan niet meer aan 
als een atelier. – Dat klopt. We doen twee keer per jaar de 
interne open ateliers. Dan vragen we alle kunstenaars hun 
atelier te openen voor intern publiek; collega kunstenaars, 
advisors, medewerkers van de Rijksakademie. Dan krijg je 
echt een kijkje in de keuken en zie je de schetsen aan de 
muur, boeken die mensen aan het lezen zijn, foto’s, misluk-
kingen, werk dat net begonnen is.

We proberen weleens bepaalde kunstenaars, waar het 
relevant is, te stimuleren om dat ook te laten zien tijdens de 
echte Open Ateliers eind november. Maar dat vinden ze dan 
toch moeilijk. Dan zien ze ineens dat het atelier naast hen 
transformeert tot een galerie. Keurig opgeruimd, geschil-
derd, spic en span. En dan durven ze het vaak niet aan. Er 

Martijntje Hallmann is verbonden 
aan de Rijksakademie van beeldende 
kunsten in Amsterdam als hoofd van 
de afdeling Ateliers, en is in die func-
tie onder andere verantwoordelijk 
voor de selectie en begeleiding van 
de kunstenaars. De Rijksakademie 
is opgericht in 1870 en biedt artis-
tieke, theoretische en technische 
faciliteiten en expertise aan circa 50 
geselecteerde kunstenaars uit de hele 

wereld, die ieder beschikken over 
een eigen atelier in de monumen-
tale Kavalleriekazerne. De vijf kun-
stenaars die deelnemen aan Studio 
Verwey hebben tussen 2006 en 2010 
allemaal een residency periode van 
twee jaar aan de Rijksakademie door-
gebracht, waarvoor Stichting Kees 
Verwey ieder jaar een kunstenaar 
financieel steunde met een zoge-
naamde ‘fellowship’. 



Tomoko Kawachi Sarah Verbeek
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Xander Karskens, De Hallen Haarlem

Hoe verhouden de kunstenaars met wie je werkt 
zich tot hun atelier? Is het traditionele atelier, 
zoals die van Verwey, echt iets uit het verleden, of 
komen elementen hiervan nog steeds voor? – Dat 
is heel verschillend. Hoewel sinds de jaren ’60 
de ateliermuren zijn neergehaald en sindsdien 
kunstenaars overal en nergens hun werk ma-
ken, bestaat er nog steeds zoiets als een ‘ate-
lierpraktijk’. Met de herwaardering van noties 
als ambachtelijkheid en authenticiteit de afge-
lopen jaren, als reactie op de ‘discursive turn’ 
en de meer academische denkoefeningen van 
kunst-als-onderzoek, is het atelier als plek waar 
objecten worden gemaakt wellicht weer aan een 
comeback bezig. Het meest arche typische ate-
lier, het atelier dat vooraan in ons collectieve 
geheugen ligt, dat van de schilder, is sinds de 
dagen van Kees Verwey sterk veranderd. De 
buitenwereld is er, met de opkomst van internet 
en andere digitale ontwikkelingen, onherroepe-
lijk binnengedrongen, op een manier die na-
drukkelijker is dan voorheen. Het hedendaagse 
schildersatelier is verzadigder met informatie 
en beeld, en de afzondering die een kunstenaar 
als Verwey zich oplegde is anachronistisch en 
kunstmatig geworden.

De kunstenaars met wie ik de afgelopen jaren 
gewerkt heb, hebben allen hun eigen verhou-
ding met hun atelier. Voor iemand als Erik van 
Lieshout is het een plek waarnaar hij steeds 
periodiek weer terugkeert, na een tijdje met 
zijn videocamera de wereld te zijn ingetrokken. 
Het is een baken, een plek die structuur geeft 
en waar gedachten geordend kunnen worden, 
onderwijl werkend aan tekeningen, collages of 
beelden. In het atelier kan de inspiratie door 
hem worden aangezocht. Een kunstenaar als 
Nathaniel Mellors gebruikt een atelier niet zo-
zeer als fysieke productieplek, maar als ‘hub’ 
waar verschillende inputkanalen worden sa-
mengebracht of doorheen worden geleid. Er 
worden scripts geschreven en fi lmproducties 
bedacht, die vervolgens elders worden gepro-
duceerd. Er worden schetsen gemaakt voor 
sculpturen, die in opdracht worden vervaardigd 
door vaktechnici. De metafoor van het kantoor 
is een veelgebruikte wanneer je over het heden-
daagse kunstenaarsatelier spreekt: sommige 
kunstenaars hebben niet veel meer dan een lap-
top nodig om hun werk te researchen, te maken 
en te distribueren.

Hoe zou je de deelnemers aan Studio Verwey in 
dit opzicht typeren? Als meer traditionele atelier -
kunstenaars of juist als vernieuwers en pioniers? 
– De kunstenaars die deelnemen aan Studio 
Verwey representeren een dwarsdoorsnede qua 

‘Misschien is het atelier weer 
aan een comeback bezig’
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akademie voor het kunstklimaat in Nederland? 
Of specifieker; voor een museum als De Hallen? 
– Voor wat het ‘internationale klimaat’ van 
een specifi eke plek wordt genoemd kan een 
hoogwaardig residency-programma, zoals de 
Ateliers, Rijksakademie of Jan van Eyck, een 
formidabele rol spelen. Voor de buitenwereld 
zijn deze instellingen weliswaar niet direct 
zichtbaar, maar ze zijn van levensbelang voor 
het voeden van het artistieke en intellectuele 
debat, en ze leveren een belangrijke bijdrage 
aan de programma’s van galeries en musea. 
Voor een museum als De Hallen, dat is gericht 
op het signaleren van de meest actuele ontwik-
kelingen op het gebied van de internationale 
hedendaagse kunst, zijn dit soort residency 
plekken van groot belang. Kijk maar naar het 
programma van de afgelopen jaren.

atelierpraktijk: de schilders Sarah Verbeek en 
Tala Madani werken (deels) in de traditie van 
Verwey, hoewel ze wat betreft hun onderzoek 
veel meer op de buitenwereld zijn ingesteld. 
Aan de andere kant van het spectrum zit ie-
mand als Ištvan Išt Huzjan, die veel buiten zijn 
atelier is en misschien niet eens een permanent 
atelier nodig zou hebben.

Kees Verwey verbleef decennia lang op dezelfde 
plek. De huidige generatie kunstenaars heeft 
vaak een veel meer tijdelijk atelier; ze verblijven 
in verschillende landen en steden tijdens een 
residency, of krijgen een tijdelijke atelier in de-
len van de stad die herontwikkeld worden. Hoe 
denk je dat deze tijdelijkheid van invloed is op 
de hedendaagse kunstpraktijk? – Ik denk dat 
kunstenaars altijd al in tijdelijke situaties ge-
werkt hebben. Denk maar aan de Grand Tour 
en de oorspronkelijke bedoeling van de Prix 
de Rome. Met de globalisering en de groei aan 
residency-programma’s voor kunstenaars is het 
makkelijker geworden de horizon aan de andere 
kant van de wereld te verbreden. De vraag is in 
hoeverre een atelier voor een jaar in Amsterdam 
verschilt van dat in New York of Tokyo, zeker 
wanneer de internationale groep visiting tutors 
voor een steeds homogenere context zorgt. 

Wat is het belang van dergelijke – geïnstitu tio -
 na liseerde – residency plekken zoals de Rijks-

De Hallen Haarlem is het museum 
voor moderne en hedendaagse kunst 
in Haarlem en maakt deel uit van 
de stichting Frans Hals Museum | 
De Hallen Haarlem. Het museum 
biedt een platform voor kunstenaars 
uit binnen- en buitenland, met het 
accent op fotografi e en videokunst, 
en toont regelmatig solopresentaties 
van internationaal spraakmakende 

kunstenaars die nog niet eerder in 
Nederland hebben geëxposeerd. 
Xander Karskens is sinds 2006 ver-
bonden aan De Hallen als conserva-
tor hedendaagse kunst en cureerde 
tentoonstellingen met onder ande-
ren Navid Nuur, Erik van Lieshout 
& Kelley Walker, Charles Atlas en 
Nathaniel Mellors.



Ištvan Išt Huzjan Derk Thijs



Sarah Verbeek

Concept en teksten
Michiel van Iersel en Radna Rumping

Redactionele ondersteuning
Docus van der Made 

Fotografi e (met uitzondering van Tala Madani)
Jordi Huisman

Fotografi e (atelier Tala Madani)
Jesse Fleming

Grafi sch ontwerp
Cobbenhagen Hendriksen

Tentoonstellingsontwerp
Offi ce Jarrik Ouburg

Vertalingen
Alexander Mayhew

Drukker
Dijkman Offset, Diemen

Met grote dank aan
Ištvan Išt Huzjan, Tomoko Kawachi, Tala Madani, 
Derk Thijs, Sarah Verbeek en Max van Rooy, Marieke 
Sanders, Hans Gobes en Kees Bruinstroop (bestuur 
Stichting Kees Verwey). Verder ook Martijntje Hallmann 
en Susan Gloudemans (beide Rijksakademie van beel-
dende kunsten) en Xander Karskens en Annelieke van 
Halen (beiden De Hallen Haarlem)

© 2012, De auteurs en De Hallen Haarlem

Colofon

D E  H A L L E N 
H A A R L E M



Stel je een kunstenaar in een atelier voor. Wat 
zie je? Waarschijnlijk fl arden van de fi lmop-
namen van Jackson Pollock of Karel Appel, 
driftig aan het werk in hun atelier. Of misschien 
zie je een van de talloze zelfportretten die in 
het atelier zijn gemaakt. Rembrandt in het 
halfduister, Henri Matisse in pak, Frida Kahlo 
achter haar ezel, Bruce Nauman met viool, Eva 
Hesse bedekt met touw... 
 
Vanaf de jaren zestig lieten opeens veel kun-
stenaars het atelier als werkplek achter zich. 
Ze maakten hun kunst direct op straat of in het 
museum. Maar de afgelopen jaren is het atelier 
weer bezig met een opmars. 
 
Deze publicatie portretteert vijf jonge, dyna-
mische en reislustige kunstenaars in hun ate-
lier. In hoeverre voldoen zij aan het stereotype 
beeld van de eenzame creatieve geest? En hoe 
zien zij de toekomst van het atelier?

Deze publicatie verschijnt bij de tentoonstelling ‘Studio Verwey’ 
in De Hallen Haarlem van 15 september tot en met 18 november 2012, 
met Ištvan Išt Huzjan, Tomoko Kawachi, Tala Madani, Derk Thijs, 
Sarah Verbeek en Kees Verwey.
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