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Aanvang residene in Studio 15 bij GlogauAIR
Juli 2019

Groep van schilderijen in de studio aan het
begin van de residene bij GlogauAIR.
Juli 2019

Door de bijdrage van Schng Gerbrandy ben ik in de 
mogelijkheid gesteld om naar Berlijn te reizen en daar een zes 
maandelijkse residene te doen bij het instuut GlogauAIR in 
Kreuzberg. In de residene waren nog 12 andere kunstenaars
die allen 3 maanden bleven en na 3 maanden kwamen er 
anderen. De plek zelf was fantassch, en de omgeving in 
Berlijn eBerlijn erg interessant. Ik heb de residene als een enorme 
luxe ervaren. Er was jd om grondig onderzoek te doen, om 
werk te maken, om met kunstenaars af te spreken in hun
atelier, om tentoonstellingen te bezoeken, te experimenteren,
mijn werkwijze te ontwikkelen en uiteindelijk zelfs nog jd 
om nog meer schilderijen te maken. 

In juli ben ik begonnen aan het eerste gedeelte 
van de residene, deze bestond voor mij vooral 
uit onderzoek doen naar mijn project FUTURE 
MEMORY. Het project FUTURE MEMORY is een 
verbeelding van de manier waarop trauma’s van 
nucleaire en andereoorlogen in het naoorlogse 
jdperk nog jdperk nog steeds overal ter wereld voelbaar zijn. 
Het doel was om content te scheppen vanuit een 
enkel beeld; een nucleaire kernreactor container 
uit de VS in de jaren van de Koude Oorlog. 
Vanuit deze ene aeelding is een serie ontstaan 
die relateert aan het nucleaire proces door zich op
te splitsen en delen en nog steeds voortlee in de 
huidihuidige realiteit. Hoe verder ik in deze serie kwam, 
hoe abstracter de werken werden.



Overzicht presentae Open Studio’s Future Memory
September 2019

Catalogus met tekst over project FUTURE MEMORY voor 
eerste Open Studio’s
September 2019

Na de eerste drie maanden bij GlogauAIR werd er een Open Studio’s georganiseerd waar alle (13) kunstenaars 
aan deelnamen. Tijdens de eerste Open Studio’s heb ik werken laten zien die in Berlijn zijn gemaakt in de serie 
FUTURE MEMORY. 



Phototalks’ van Uncoated waarbij ik was 
uitgenodigd om te spreken over mijn werk. 
Oktober 2019

Installae van 3D keramiek werk in showcase aan 
de Glogauerstrasse
November 2019

In de laatste drie maanden is er veel aanloop geweest in 
het atelier. Er waren bezoeken van kunstenaars, Berlin Art 
Tours kwam langs met gegadigden en ook was 
er een beoordelingsgesprek met de deelnemende 
kunstenaars bij GlogauAIR en een curator.

In September begon de tweede periode bij GlogauAIR
en hiermee veranderde ook de samenstelling van de 
groep in de residene. In het tweede termijn ben ik 
veel meer naar buiten getreden met mijn proces, 
door bijvoorbeeld een showcase (soort etalage) 
tentoonstelling te doen met een ruimtelijk werk 
en en vaker kunstenaars uit te nodigen in mijn atelier 
om de voortgang van het werk te bespreken. Ook ben 
ik een samenwerking aangegaan met ontwerper Casper 
Schipper en samen hebben we ons gewijd aan de serie 
binnen FUTURE MEMORY die zich toespitst op het 
gebruik van kunstmage intelligene. 
We hebben een manier gevonden om kunstmage 
iintelligene in te zeen om mijn schildersjl binnen 
de serie FUTURE MEMORY te gebruiken om hiermee 
beelden uit de Koude Oorlog te bewerken. Deze 
resultaten heb ik uiteindelijk gebruikt om schilderijen 
mee te maken en hee geresulteerd in 9 schilderijen 
die werden getoond jdens de Open Studio’s in 
December. 

Bezoek van Berlin Art Tours in de studio
December 2019

Ondertussen werd er door GlogauAIR veel 
georganiseerd. Zij zorgden ervoor dat er curatoren 
en kunstenaars langs kwamen in de studio om samen
met mij naar de voortgang in mijn werk te kijken.
Dit hee geresulteerd in interessante gesprekken en
zelfs een samenwerking, zoals met curator van 
UnUncoated; Josephine de Feijter. Door haar ben ik 
uitgenodigd om jdens het event ‘Phototalk’ een 
arst talk te geven en hee ze mij in januari 2020 
uitgenodigd om deel te nemen aan de tentoonstelling
‘Regeneraon’ in de School in Amsterdam. 



Overzicht tweede Open Studio’s
December 2019

‘Refectory’ uit de serie FUTURE MEMORY
140 x 180 cm, oilieverf op canvas- 2019
December 2019



Bezoekers FUTURE MEMORY Open Studio’s bij GlogauAIR
December 2019

Schilderij ‘FATMAN’ uit de serie FUTURE 
MEMORY 35 x 35 cm, olieverf op canvas
December 2019

Ik heb de residene in Berlijn als zeer waardevol ervaren, omdat het 
mij in veel verschillende opzichten verder hee gebracht. In mijn 
prakjk heb ik grote ontwikkelingen doorgemaakt en ik sta op het 
punt om een nieuw project te beginnen dat voortborduurt op het 
laatste project over kunstmage intelligene bij GlogauAIR.
Ook ben ik dankbaar voor de vele verschillende contacten die ik heb 
kkunnen leggen en de bijzondere gesprekken die hieruit voort zijn 
gekomen. Tijdens mijn verblijf bij GlogauAIR  heb ik bijvoorbeeld
de Australische kunstenaar Malcolm Smith ontmoet. 
Hij was bij GlogauAIR mijn buurman, woont in Java en nodigde mij 
uit om na de residene een week in zijn studio te verblijven en mij 
de kunstwereld van Jogjakarta te laten zien. Hier ben ik in januari 
geweest.

Zeefdruk atelier in Jogjakarta
Januari 2020


