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Artikel in Margriet

Multimedia installatie
'FTM - Gender Clouds'
bij galerie Playroom

In maart verscheen er een mooi artikel in Margriet over mijn politiek bewustzijn, activisme
en kunstenaarschap: de achtergronden waartegen en waarom ik in de jaren tachtig ervoor
koos om kunstenaar te worden. Foto met broek naar eigen ontwerp, te zien en te lezen in
margriet nummer 14 van dit jaar dus!

Van 1 t/m 24 april toont galerie Playroom in Zaandam mijn nieuwste multimedia installatie
'FTM (Female To male) - Gender Clouds'. De installatie bestaat uit twee componenten: video
sculptuur en een serie digitale werken gedrukt op keramische tegels getiteld 'Gender Clouds'.
Het werk is onderdeel van expositie 'Standaardman' naar aanleiding van het boek 'mannen'
van Grayson Perry. De expositie biedt een vernieuwende blik op mannelijkheid.
Mijn video biedt, scrollend door een landschap van selfies naar aanleiding van zoekopdracht
'FTM selfie', inzicht in persoonlijke processen rond lichamelijke transitie van vrouw naar man.
Een beeld van lichamelijke mannelijkheid maar ook de cultureel heersende standaarden
oftewel stereotypen. Identiteit, popcultuur en social media als referentiekader en podium
tegelijk. Daarbinnen ontstaat ruimte voor individuele nuances, wat tot uitdrukking komt in de
'Genderclouds' die boven de video 'zweven'. Die stralen eerder een 'klassieke schoonheid' uit.
Elke wolk heeft zijn eigen achtergrond en verhaal. Samen reflecteren zij de eindeloze
diversiteit. Er is samenhang tussen de twee elementen, videosculptuur en wandtegels, maar
beide elementen kunnen alleen gescheiden ervaren worden. De video ligt met het beeld
omhoog in een speciaal daarvoor gevormde drager met Queer kenmerken: op bepaalde
punten heeft deze organisch ogende rondingen en welvingen die herinneren aan beenderen,
als verwijzing naar zelfbestemming en lichamelijkheid.
Overige kunstenaars: L'Artistiek, Tyne Adebowale, Airco Caravan, Maarten Bel, Paul Blanca,
Nick Cave, Dadara, Bjorn Erikson, Paul Huf, Hans Jeths, Katrine van Klaveren, Esther
Koeman, Jawek Kwakman, Anneliek Nieuwland, Grayson Perry, Sagresse, Joost van den
Toorn, Sylvia Toy, Lieke Tripaldelli, Dana Variano, Jasmine de Vries en Andy Warhol.
Adres: Westzijde 99, Zaandam Open: vrijdag t/m zondag 13.00 - 18.00

