Tineke Fischer
De legende van Cai Lun
Startpunt van de expositie zijn honderd papieren
hoedjes. De zijn beschilderd met karakters, die
samen verhalen over de legende van Cai Mo.
Deze installatie verwijst naar de oorsprong van het
hedendaagse papier, die geworteld is in China.
Daar, in het jaar 105 na Christus, schepte Cai Lun
voor het eerst papier uit een mengsel van textielvezels, de bast van de Moerbeiboom en water.
Dit procedé verspreidde zich over China, Korea, Japan en vond uiteindelijk in de 12e eeuw zijn weg via
het Arabisch schiereiland naar Europa.
Bij Xativa (Spanje) werd in 1144 voor de eerste
maal papier gefabriceerd. Deze uitvinding was van
wezenlijk staatsrechtelijk belang, zowel in China als
ook in het Middeleeuwse Europa. Het vastleggen
van besluiten bevestigde de bestaande orde en
vergemakkelijkte de bestuurlijke organisaties.
Opleiding: Academie Minerva te Groningen
www.tinekefischer.com
fischertineke@gmail.com

Suzanne Bo
Ik werk met gevonden, gebruikte en verse
materialen, vaak halfmens/halfdier, het innerlijke
verbeeldend, het drama van het contrast tussen de
binnen- en buitenkant van mensen.
www.suzannebo.nl
suzannebo@hotmail.com

Barbara Bovenberg
Barbara Bovenberg werkt met veel enthousiasme als
restaurator van boeken en papier.
Ze is gefascineerd door het wezen van papier met
zijn uiterste kwaliteiten de kwetsbaarheid en de
kracht. Het nodigt haar spontaan uit om te experimenteren met het maken van vrij werk van papier
en perkament. Het papier schept zij zelf – de techniek leerde zij in Frankrijk en Japan bij professionele
papiermakers – en inmiddels gebruikt zij daarvoor
vezelmateriaal uit eigen moestuin.
Door de keuze van gebruikte grondstoffen en door
de beïnvloeding van het proces ontstaan onbeperkte variaties in vorm, kleur en transparantie.
Tijdens dit scheppingsproces word zij zelf steeds
weer verrast door de blijdschap en de bezieling van
de kunstwerken die onder haar handen ontstaan.
Sommige kunstwerken zijn veelkleurig een uitbundig, terwijl andere door hun eenvoud stilte suggereren.
Opvallend is dat de blijdschap die ze zelf tijdens het
scheppen ervaart ook door anderen wordt beleefd.
Opleiding: Restauratoren Instituut Collectie Nederland, Amsterdam.
www.barbarabovenberg.nl
slagpers@hetnet.nl

Lichel van den Ende
Community art, performances.
Werkomschrijving: Mensen motiveren gezamenlijk
deel te nemen aan een door mij te creëren draagbare objecten, bijvoorbeeld het verzamelen van
puzzelstukjes, handschoenen, knopen, ondergoed
enz.
De communicatie, het delen en hergebruiken van
welvaartresten staan voor mij als een statement, een
bewustwording in deze wegwerpmaatschappij.
Opleiding: Koninklijke Academie , Vrije Academie,
Den Haag.
www.lichel.nl
kunst@lichel.nl

Nadjezjda van Ittersum
Sinds 1985 is Nadjezjda van Ittersum al bezig met
Objecten van Papier. Ze vond het een uitdaging om
van niets iets te maken.
Voorbeelden hiervan zijn de “Pandora’s Box”:
er ontstonden assemblages van strand-, straat- &
bos-vondsten. Deze werden samengesmolten met
papier, takjes, veertjes & berkenbast, collages, acryl
& bladgoud.
Ook kleine objectjes van rijstpapier zoals
“Opvliegers” & “Horns of Plenty” zijn van haar hand.
Haar Hoedjes van Papier zijn sprookjesachtige
verschijningen, die bestaan uit papier, bladgoud
en acrylverf. Tijdens de Papier Expositie van 2015
in het Coda Museum, werden in de vitrines van het
Museum, Oorvissen & Manchetten van haar hand
tentoongesteld.
Papier is een ‘vurrukkulluk’ materiaal met eindeloze
mogelijkheden & bovendien uitzonderlijk sterk.
Opleiding: Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten Den Haag en Vrije Academie Den Haag.
www.nadjezjda.nl
info@nadjezjda.nl
Retrospectief expo 1980-2015:
http://youtu.be/9C90VWQBYgs

Betty van der Kamp
Ik schepte de maan
in mijn schotel, en goot hem
weg met het water
Ryuho (1601-1672)
www.bukunst.nl
info@bukunst.nl

Petra Moerman
Waarom werken op papier?
Papier is voor mij een fascinerend materiaal waar ik
oneindig op kan werken met diverse technieken.
Deze ‘Hoedje van Papier’ tekeningen zijn kwetsbaar
door de drager (papier) en verfijnd of gedetailleerd
door het matriaalgebruik (potlood).
Opleiding: Academie Minerva te Groningen
www.petramoerman.nl
ppmoerman@gmail.com

Ria Roerdink
Ik maak beelden voor binnen en buiten en gebruik
verschillende disciplines, technieken en materialen
waaronder papier en karton.
Taal is een wezenlijk onderdeel van mijn werk zoals
bijvoorbeeld in het kunstwerk ‘De Boot’.
Het woord wordt gebruikt als beeld of het beeld als
een vorm van taal.
Thema’s in mijn werk zijn beweging en verandering,
orde en chaos, herhaling en vervreemding.
In het werk ‘Hoor de geruchten van de boten die
voorbij gaan’ combineer ik verschillende materialen,
zoals styropor en honderden gevouwen bootjes
van papier. Bij papier en karton denk je vooral aan
kwetsbaarheid, terwijl beiden heel sterk en duurzaam zijn.
Een fragment uit het gedicht “Hoe wij het water
laten reizen” dat op het kunstwerk ‘De Boot’ staat:
Wanneer ik denk aan de ruisende velden
De geschiedenis van land naar water
Het werk aan het water, het werk aan de lijnen
Onwaarschijnlijke verhalen door het land getrokken
worden
Meetbare gedachten
Vele handen dragen de aarde
Dragen in eindeloze herhaling de leegte
Kom, voordat het water zich laat leiden
Naar andere verhalen
Opleiding: Academie St. Joost te Breda
www.riaroerdink.nl
info@riaroerdink.nl

Wiesje Schaafsma
Wiesje Schaafsma werd geboren in Breda 1948.
Wiesje is van huis uit schilderes maar houdt zich
naast het schilderen ook intensief bezig met vilten,
boetseren, hoeden maken, schoenen ontwerpen.
Bij het schilderen ligt het accent op naaktsstudies en
paarden, bij het boetseren op portretten en modellen. Met vilt of papier maakt zij kunsthoeden, de
basis voor het hoeden maken is gelegd tijdens een
opleiding bij Harry Scheltens, destijds de hoedenmaker van Koningin Beatrix. Wiesje maakt hoeden
van allerlei materialen, maar ze maakt ook (kunst)
hoeden van papier. Al zijn de hoeden wild, ze moeten wel draagbaar zijn.
Papier is altijd wel aanwezig om je heen en is
makkelijk verwerkbaar. Je tekent erop, je kunt het
kreuken, vouwen en kneden (papier-maché).
Zelfs van oude kranten kun je iets leuks maken.
Nadeel van papier kan de beperkte houdbaarheid
zijn: het het wordt vochtig, vuil en stort in elkaar.
Maar dat is ook gelijk weer een voordeel: het is een
uitnodiging om weer opnieuw te beginnen, maar
dan mooier, leuker en origineler dan de vorige keer.
Opleiding: Koninklijke Academie voor Beeldende
Kunsten Den Haag.
wss@hetnet.nl
030-2257074

Saskia Weishut-Snapper
Saskia gebruikt textiel en mixed media voor haar
peintisseries (peintures/tapiseries.
Haar levenslange fascinatie voor lijnenspel en
structuren komt tot uitdrukking in fantasievolle,
onbestaanbare gebouwen en in non-figuratieve
verwerking van tyvek.
Kleur is essentieel, maar ook teksten en woorden
worden ingezet om de kijker af te leiden van alle
ellende die dagelijks in grote porties op ons afkomt.
Beide ouders waren kunstenaar en hielden Saskia
tegen toen zij ook die kant op wilde. Ze heeft dus
haar opleiding bij elkaar gesprokkeld door jarenlang
lessen te volgen van tientallen vakbekwame
kunstenaars.
www.saskia-weishut.com
saskia@weishut.com

Ans Verdijk
Mensen maken geschiedenis, in elke handeling,
het archiveren van de herinnering, het verwerpen
van de herinnering, het herscheppen van de
herinnering wordt in allerlei facetten ter hand
genomen om er een vorm aan te geven.
En zoals alle artefacten hebben die van Ans Verdijk
behoefte aan een sokkel of drager.
Liefst een drager waarin zijzelf als sokkel fungeert.
Intimiteit van de herinnering wordt nu eenmaal het
best aan het lichaam ervaren.
Ans verdijk: Docent aan de Kunstacademie te Maastricht.
You tube, vergezichten, Museum van Alle Tijden.
www.ansverdijk.com
mail@ansverdijk.com

Lisette Durenkamp
Stapel papier
Ik werk bijna uitsluitend met zelfgemaakt papier.
Meestal wit papier. Haar kwetsbare uitstraling en
stille schoonheid zijn mij dierbaar.
Als grondstof voor dit werk gebruikte ik witte
beddenlakens en restjes wit papier. Die scheurde ik
in stukjes om ze met water te vermalen tot pulp.
De nog natte geschepte vellen legde ik op elkaar.
Omstandigheden in mijn atelier deden de rest.
Het trage drogen leidde tot schimmelvorming en
golving in het papier. Ik greep niet in, behalve wanneer de stapel dreigde om te vallen.
Golven
Papierscheppen heeft voor mij iets van een mysterie.
Ik ben me ervan bewust dat ik slechts een
bescheiden rol heb bij het ontstaan van papier.
Het meeste gaat buiten mij om. De grondstof wordt
afgebroken waarna de gekneusde vezels bij het
scheppen weer worden samengevoegd tot papier.
Dit wordingsproces vormt een wezenlijk onderdeel
van mijn kunstwerken.
Grondstof voor dit kunstwerk zijn beddenlakens.
Deze scheurde en vermaalde ik. Dit destructieve
gebeuren verwijst naar de verwoestende werking
van een watersnoodramp. Aan de gemalen lakens
voegde ik zeewater, veengrond en zeeklei toe.
Ik goot deze pulp op een zeef, papier ontstond.
www.lisettedurenkamp.nl
lisettedurenkamp@knid.nl

