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Winnie Teschmacher in de nu nog lege ruimte van de Ketelfactory Schiedam, waar in oktober de laatste
expositie De Reis is te zien. © DIJKSTRA, ROEL

Dit is waarom de Ketelfactory
Schiedam zo geliefd was onder
publiek én kunstenaars
Het nieuws dat de Ketelfactory Schiedam na 12,5 jaar stopt, sloeg
afgelopen week bij vooral de kunstenaars in als een bom. De
expositieruimte in het karakteristieke pand aan de Hoofdstraat leek altijd
een zekerheidje. ,,Maar ook aan de goede dingen komt een einde”, klinkt
het nuchter uit de mond van artistiek directeur Winnie Teschmacher. ,,Al
hoop ik nog wel één mooie expositie te kunnen laten zien.”

Die laatste tentoonstelling, die de toepasselijke naam ‘De Reis’ draagt, is al in
voorbereiding. Sterker nog: de opbouw is al gestart. Hoewel de expositie pas
vanaf half oktober is te bezoeken is een strakke planning nodig in verband met
vakanties. ,,Al is het uiteraard de vraag hoe we er dan voor staan, of we dan
niet aan de achtste coronagolf zijn begonnen”, zegt Winnie Teschmacher
gekscherend. ,,Maar goed, dat zien we dan wel weer. Corona heeft ons vooral
ook geleerd flexibel te zijn.”
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Dat de Ketelfactory Schiedam na 12,5 jaar stopt, is iets dat de 63-jarige
kunstenares al sinds begin dit jaar weet. Eigenaar Nolet Distillery heeft andere
plannen met het pand, wil het bij de bedrijfsvoering betrekken. ,,Ik heb dus al
even aan het idee kunnen wennen”, vertelt Teschmacher, een nicht van Carel
Nolet senior. ,,Het moment van afscheid nemen is ook in goed overleg gegaan,
zoals we eigenlijk al die jaren heel prettig samen hebben gewerkt.”

Melkfabriek
Want de naam van Teschmacher is sinds het eerste uur verbonden aan de
Ketelfactory Schiedam. Toen Nolet Distillery het pand aan de Hoofdstraat - ooit
een melkfabriek - kocht, wilde het familiebedrijf er iets moois van maken. Als
een soort cadeautje aan de stad. Het moest een blikvanger worden. 

Een podium geven aan kunstenaars is voor een
kunstenaar zelf geweldig om te doen
- Winnie Teschmacher, artistiek directeur

,,Carel wilde het graag in de familie houden en vroeg mij vervolgens of ik niet
een leuk idee had”, blikt ze terug. ,,Nou, dat had ik wel. Maar ik had nooit
kunnen bedenken dat het op zo’n manier uit de bocht zou vliegen. Het werd
groter en groter terwijl dat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was. Maar een
podium geven aan kunstenaars is voor een kunstenaar zelf geweldig om te
doen. Nolet had daarbij maar één voorwaarde: het moest kwaliteit hebben,
want dat is waar de onderneming zelf ook voor staat.”

Aankijken
De firma wilde het aanvankelijk drie jaar ‘aankijken’, maar die termijn werd elke
keer verlengd. Tot begin dit jaar dus. Wat Nolet Distillery precies met het pand
gaat doen, is Teschmacher niet helemaal duidelijk. ,,Ik weet alleen dat ze het
bij het bedrijf willen trekken, het willen inzetten voor hun bedrijfsvoering.” 

Nolet heeft de stad écht een cadeau gegeven
met de Ketelfacto ry, zonder zich te profileren
- Winnie Teschmacher, artistiek directeur

Hoe dan ook, zij is haar neef eeuwig dankbaar. ,,Nolet heeft de stad écht een
cadeau gegeven met de Ketelfactory, zonder zich te profileren. Voor
kunstminnend Nederland was dit echt een geschenk. We waren een vaste
waarde. We zweefden een beetje tussen musea en galerieën in, maar hadden
geen andere belangen. Voor kunstenaars een fijn idee, zij konden daardoor
hun gang gaan.”

Extra’s
In 12,5 jaar tijd organiseerde Teschmacher 43 tentoonstellingen in De
Ketelfactory in Schiedam. Drie tot vijf per jaar. Iedere kunstenaar gaf zij, naast
een perfect ingerichte tentoonstelling en een publicatie, een verdiepingsdag en
een videoportret. Allemaal gemaakt door Kim Everdine Zeegers, de partner van
Teschmacher. ,,We deden dus altijd iets extra’s, dat werd enorm gewaardeerd.
Ik heb hier internationale grootheden als Marina Abramović en herman de vries
kunnen laten zien. Dat is echt iets om trots op te zijn.”

De laatste expositie De Reis moet een sensationele tentoonstelling worden.
,,We nemen het publiek mee als pelgrim in onze reis. De Ketelfactory was voor
mij altijd één groot kunstwerk waar ik met liefde aan werkte, maar mijn eigen
atelier lonkt ook weer. Dus ik ga mijn eigen werk nu weer aandacht geven. Ben
oké met het afscheid, al ga ik het uiteraard wel missen. Everything changes
and moves, gebruik ik vaak in mijn werken en zo is het maar net.”
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