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Het verschil tussen een initiatief en een instituut is de wijze waarop het opereert. Een initiatief wordt gerund door
mensen, een instituut veelal door een directeur. Een initiatief wordt gedreven door persoonlijke passie, een instituut
probeert vooral zichzelf te waarborgen. Een initiatief heeft geen reputatie te verdedigen, een instituut gelooft heilig in
zijn eigen kwaliteit. Aan één van die initiatieven komt na 12,5 jaar een einde. De laatste tentoonstelling is een viering
van wat er door de jaren heen zoal langsgekomen is. De reis is belangrijker dan de eindbestemming.

Aangezien ik zelf onderdeel uitmaak van de geschiedenis van het initiatief de Ketelfactory is mijn visie hierop
gekleurd, maar toch. Winnie Teschmacher runde samen met Petra van Ham en Cilia Batenburg deze plek. Ik heb
het zelf ervaren als een uitzonderlijk genereuze plek, niet alleen stond de kunstenaar voorop. Ook was er altijd een
publicatie (vaak mede vormgegeven door Berry van Gerwen), een videoportret (door Kim Everdine Zeegers), en
een door de kunstenaar in te vullen middag aan verbonden. Het was meer dan dus even een white cube vullen. Het
was menselijk contact.

Zoals het een reis betaamd, worden er ondertussen souveniers verzameld. Sommigen per ongeluk, anderen
worden doelbewust meegenomen. Juist bij zo’n relatief kleine plek maakt dat het uiterst subjectief is. Niet alleen de
keuzes van de kunstenaars door de jaren heen, maar ook de omgang daarmee. Dat de samenvatting van die reis
dus eveneens zeer persoonlijk gekleurd is door de blik van hoofdzakelijk Winnie Teschmacher, mag dan ook geen
toeval heten.

Het maakt zichtbaar wat normaal gesproken onzichtbaar blijft, de context. Het is de geografische plek, het gebouw
zelf, de Nolet als mecenas, de organisatie en haar vrijwilligers, al die gemaakte boekjes, middagen en films, de
omgang met de kunstenaars, vriendschappen.

Het is helemaal niet erg als een initiatief stopt, het is veel beter dan dat het een instituut zou worden. Ondanks dat
de Ketelfactory als initiatief stopt, blijft het tegelijk nog bestaan. Al die energie die er ooit in is gestoken leeft voort.
De mensen die het maakte wat het was komen op andere plekken terecht en nemen iets van wat zo’n plek kan zijn
mee in nieuwe plekken.

Hier volgt een beeldverslag van wat er zoal te zien is. Ga vooral ook zelf kijken. De eindbestemming is de reis ook
waard.

De Ketelfactory

Overzicht

Blad van de Ginko Biloba uit het stadspark de Plantage

Anoniem – Ganesha – Papier mache met klankschaal van brons

Olphaert den Otter – Silent Summer, Planet earth with centered Nort Pole, 21 juni 2021 – Eitempera en doek en paneel & Niek

Hendrix – Eclips – Olieverf op paneel

Mirjam Kuitenbrouwer – Taatsraamglobe – Messing en fresnellens

Hans van Bentem – Model voor Keep on Dreaming – Porselein & Johan Meijerink – Just a little bit – Lood

Diversen

Birthe Leemeijer – L’essence de Mastenbroek, eau de polder – Parfum

Jan Andriesse – Eadweard Muybridge (paard in gallop) – Fotokopie op papier & Jan van Munster – Tears from heaven –

Opgevangen water uit de lucht van de Ketelfactory

Anoniem – Sjaal gemaakt ter ere van het Kunchi Festival & Anoniem – Afbeelding ter ere van het Kunchi Festival

Karin van Pinxteren – La Cambre de Catherine – Model voor installatie in Snapshot of Larger Order

Bernadet ten Hove – KOMMA in Braggadocio – Acrylic ONE, en vilt

Marjolijn van den Assem – Lettre, Brief, letter, brief (351) – Kroontjespen met Oost-Indische inkt op museumkarton & Masao

Yamamoto – Nagare – Gelatine zilver print & Christiaan Kuitwaard – White Box Painting #297 – Olieverf op paneel

Philip Akkerman – Ingrid van Santen – Olieverf op paneel

Frank Asnes – Zonder Titel – Karton en wasknijpers

Marina Abramovic – Dodenmasker

Elsa Hartjesveld – Antaskarana III – Siberisch krijt op papier

Ton van der Laaken – Onbekende titel – Werk op papier

Joost Bakker – Onbekende titel – Projectie

Michael Kirkham & Ina van Zyl

Wineke Gartz – Spirit, Drum, Storm – Mixed media installatie

Wineke Gartz – Spirit, Drum, Storm – Mixed media installatie (detail)

Wineke Gartz – Spirit, Drum, Storm – Mixed media installatie (detail)

Elsa Hartjesveld – Antaskarana IV – Siberisch krijt op papier

Elsa Hartjesveld – Antaskarana I – Siberisch krijt op papier

Recente reacties

Edmond Bergsma op Kunstmuseum Den Haag;
Walter Swennen – Schildergeest
Roland Sohier op Kunstmuseum Den Haag;
Walter Swennen – Schildergeest
2geological op This Art Fair 2015
Niek Hendrix op Plus One Gallery; Sergio de
Beukelaer – – Spot.Light
henkjan op Plus One Gallery; Sergio de
Beukelaer – – Spot.Light
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De Reis is nog te bezoeken tot en met 20 februari 2022 te Schiedam. Let op, reservering is verplicht.
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Elsa Hartjesveld – Antaskarana II – Siberisch krijt op papier

Roland Schimmel – Healing Recollection – Muurschildering in aribrush, acrylverf en (pastel)potlood

Roland Schimmel – Healing Recollection – Muurschildering in aribrush, acrylverf en (pastel)potlood (detail)

Ton van der Laaken – Ruimte voor de Zon eb de Maan – Installatie van hout, chinees rijstpapier en doek & Winnie

Teschmacher – Eclipse – Glas

Nolet

Winnie Teschmacher – Kijken in Diepte – RVS, glas, lenzen, vlakglas en soundscape
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