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Alle teksten in dit document zijn afkomstig van EDEK (Elke Dag Een Kunstenaar) een facebook project met de 

bedoeling kunst dichter bij de mensen te brengen en toegankelijker te maken. 

Dit is een vrij project. De kunstenaars gekozen voor EDEK zijn willekeurig gekozen. EDEK stelt zich niet 

verantwoordelijk voor de selectie van kunstenaars of fouten in de teksten en omschrijvingen 

EDEK, 2013 

Alle kunstenaars wiens werk is genoemd in dit project, zal worden opgenomen in de RAG (Random Artist Generator), 

een project van thejoja.com (http://thejoja.com/about/index.php?/projects/random-artist-generator/) 
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Elke dag een kunstenaar #1: Wilhelm Sasnal 

Sasnal was er bij toen eind jaren '90 de schilderkunst weer opkwam. Hij wordt 

vaak vergeleken met Luc Tuymans, maar richt zich in zijn schilderijen vooral op 

zijn Poolse afkomst. Veel van zijn schilderijen refereren aan de posters in de oude 

Sovjet-Unie. 

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #2: Dan Peterman 

Peterman haalt objecten niet uit hun context, hij herziet de 

context. Onder het thema recycling kijkt hij kritisch naar 

objecten, hun functie en hun waarde, om ze vervolgens van 

een andere kant te belichten.  

 

 

Elke dag een kunstenaar #3: Yael Bartana 

Bartana maakt politiek. Door voor de Biënnale van Venetië een 

politieke beweging die pleit voor de terugkeer van 3 miljoen 

joden naar Polen te volgen, legt ze een haast Utopische 

speech voor.  

 

Elke dag een kunstenaar #4: Maria Loboda 

Loboda's werk kent twee kanten. Enerzijds is het werk 

fysiek, aards. Anderzeids zit er een magisch deel in. Het 

werk ontstaat als de kijker met een rationele blik merkt dat 

er iets meer gebeurd dan alleen het object, en het 

gevoelsmatige deel van het werk moet ontdekken en 

accepteren.  

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #5: Jewyo Rhii 

Rhii's werk ontstaat als ze intuïtief ingaat op haar omgeving. 

Deze omgeving is belangrijk voor haar, want ze reist veel rond. 

Zo heeft deze kunstenares van Koreaanse afkomst ook een 

serie gemaakt geïnspireerd op Eindhoven. Uit deze omgevingen 

probeert Rhii delen na te maken, in de hoop deze omgevingen 

beter te begrijpen. Zo bouwde ze voor haar tentoonstelling in 

het Van Abbemuseum een vloer van haar woning in Seoul na. 

Wat deze vloer gaat betekenen in de zalen van een museum 

valt al snel op als de bezoekers wankelend over de losse 

planken schuifelen. 

 



 

 

Elke dag een kunstenaar #6: Monika Baer:  

Baer is een echte schilder. In de jaren '80 was het niet gebruikelijk om als 

kunstenaar de schilderkunst in te duiken. Een kleine groep kunstenaars deed 

dat echter wel. Zei stroomden hierin mee met de punkbeweging. Vergelijkbaar 

met René Daniels, schildert Baer vaak toneel-achtige voorstellingen. Op de 

rand van abstractie is haar werk niet snel te begrijpen. In haar werk refereert 

ze veel naar vorige werken van haar.  

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #7: Saâdane Afif 

Afif combineert in zijn werk verschillende media. Dit proces 

laat hij echter geheel aan anderen over. Bij een beeld laat hij 

een tekst-schrijver songteksten bedenken, en een muzikant de 

muziek. Die muziek komt in veel van zijn werken terug. Door 

de verschillende media te combineren dwingt hij af dat deze 

losse delen verbonden raken. Ineens gaan een stuk muziek, 

een sculptuur en een songtekst over het zelfde gedachtegoed. 

 

Elke dag een kunstenaar #8: Ignas Krunglevicius 

Krunglevicius gaat door waar Paik ophoudt. In zijn onderzoek naar de 

media, ging hij gelijk de interactie aan. Een mobile-phone jammer of een 

instructie hoe 'kunst' te maken met de printer. Daarna onderzocht hij de 

kracht van conversaties vertaald naar beeld. De toeschouwer is een 2e of 

derde persoon in een situatie waar hij/zij niet meer omheen kan. Die 

conversatie is altijd een grote rol blijven spelen in zijn onderzoek naar de 

media.  

Elke dag een kunstenaar #9: Thomas Ruff 

Ruff onderzoekt de relatie tussen de fotografische technieken en de 

werkelijkheid. Deze zoektocht begon Ruff met het maken van grote 

portretten, waar de geportretteerde als op pasfoto's emotieloos voor 

zich uit staarde. Na het archiveren van sterrenluchten en vervagen van 

porno-afbeeldingen, kwam hij uit op het digitale aspect van een 

afbeelding. In zijn serie Jpegs komt het effect naar voren wat het 

digitale medium (pixels) kan hebben op een foto.  

 

Elke dag een kunstenaar #10: Alessandro Papetti 

Papetti is misschien wel de bekendste schilder van Italië op dit 

moment. Zijn pogingen de steeds snellere maatschappij te vangen 

op het canvas hebben geleid tot een uniek handschrift. De meeste 

van zijn werken zijn groot en indrukwekkend genoeg om een breed 

publiek te imponeren. In stijl is zijn werk vergelijkbaar met de 

minder bekende Antonio Pedretti.  



 

Elke dag een kunstenaar #11: Claire Harvey 

Harvey maakt tekeningen op stukjes tape, plakband of tekent op de 

muur, meestal met inkt. Omdat haar ondergrond zo kapot zouden 

kunnen gaan, moeten de tekeningen hun bestaansrecht extra 

verdedigen. Hier sluiten de luchtige, soms eenzame, dan vrolijke 

inhoud van de tekeningen goed op aan.  

 

 

Elke dag een kunstenaar #12: Guy Tillim 

Tillim heeft een rol gespeeld bij veel maatschappelijke 

problemen. Hij trok met zijn camera door Zuid-Afrika, Congo, 

en eindigde in het paradijselijke Nieuw Zeeland. In zijn foto's 

probeert hij telkens de andere oplossing voor de situatie te 

laten zien. Hoe zou het leven eruit zien zonder apartheid? Hoe 

zouden kindsoldaten weer kinds kunnen zijn? Wat is revolutie? 

Tillim is niet bang partij te kiezen. 

 

Elke dag een kunstenaar #13: Amalia Pica 
Pica’s werk gaat over communicatie. In haar werk onderzoekt 

ze hoe wij berichten ontvangen en overdragen. In haar werk 

is altijd spraken van een gedeelde ervaring. Ze roept het 
gevoel op alsof er een feestje is geweest, laat mensen 

massaal afluisteren, of zorgt dat bezoekers met elkaar praten 
via beker-telefoontjes. 

 

 
 

 
 

 
Elke dag een kunstenaar #14: Chris Ofili 

Ofili maakt deel uit van de Young British Artists, een groep kunstenaars die uit is op 

sensatie. Ofili verkrijgt deze sensatie echter niet door een haai op sterk water te zetten, 

hij schildert. Zo werd hij onlangs berucht voor zijn schilderij vaan de heilige Maria, beplakt 

met vagina’s uit pornobladen. Provocerender werd het toen hij toegaf vaak olifantenmest 

in zijn schilderijen te verwerken. Zijn schilderijen hebben een traditioneel Caraïbische 

uitstraling.  

 

Elke dag een kunstenaar #15: Nick Relph 

Relph’s werk is nooit wat de bezoeker verwacht. Omdat wij met de 

komst van de digitale wereld gewend zijn afbeeldingen snel in te 

delen, zorgt Relph dat zijn werken altijd anders zijn dan ze lijken. 

Is het een schilderij of een plank met iets ervoor? Is dit een lint om 

de tentoonstelling af te zetten, of wordt je voor schut gezet?  

 

 

 



Elke dag een kunstenaar #16: David Shrigley 

Shrigley brengt in zijn werk problemen aan de orde op een unieke 

wijze. Hij maakt cartoon-plaatjes. In zijn werken wordt een bewustzijn 

gecreëerd, dat meestal met taal te maken heeft. Zijn interventies zijn 

hier ook een goed voorbeeld van. Je kunt zijn onderwerpen nooit meer 

het zelfde bekijken na zijn werk gezien te hebben. 

  

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #17: Gabriel Kuri 

Kuri veranderd in zijn werk de realiteit van de dag in een 

esthetisch hoogstandje. Voor zijn sculpturen neemt hij objecten 

die hij veel vind op straat, en ordent ze op een manier waardoor 

er een mooi beeld ontstaat. Zijn werken hebben een luchtig en 

vrolijk karakter.  

 

Elke dag een kunstenaar #18: Haim Steinbach 

Steinbach onderzoekt in zijn werk de relatie tussen 

verschillende objecten. Hij neemt een paar dagelijkse 

gebruiksobjecten en kent er een aantal aan toe. Deze 

combineert hij met gekleurde sokkels, waar hij een grootte 

aan toe kent. De toeschouwer herkent vanzelf 

verhoudingen en hiërarchische relaties tussen de objecten.  

 

Elke dag een kunstenaar #19: Takashi Murakami 

Murakami heeft zijn weg gevonden in de industrie. Zijn atelier produceert aan de lopende 

band niet alleen werken, maar ook fan-merchandise. Daarmee drijft hij de spot met de 

kunstwereld. Zo maakte hij een hele serie rondom een zelfverzonnen figuurtje dat doet 

denken aan een Japanse Mickey Mouse, en maakte hij mensgrootte sculpturen van ‘hentai’-

figuurtjes.  

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #20: Rochelle Costi 

Costi speelt in haar foto’s met ruimte en cultuur. Haar foto’s bevinden 

zich vaak op de rand van geloofwaardigheid, waardoor de toeschouwer 

vaak niet gelijk weet wat echt, geënsceneerd of opgeblazen is.  

 

 

 



Elke dag een kunstenaar #21: Charles Avery 

Avery maakt tekeningen van een fantasie wereld. Zijn eigen 

wereld. In deze wereld leven rare wezens, en heeft elke 

levensvorm andere rituelen dan op aarde. Hij omschrijft in 

zijn teksten en tekeningen het complete leven van deze 

wezens en hun wereld, van hun economie en hun 

werktuigen tot hun dood. 

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #22: Hester Scheurwater 

Scheurwater reageert in haar werk op de rol van de vrouw in de media als seksobject. 

Dit doet ze niet door er recht tegenin te gaan. In haar serie van ‘selfshot pictures’ gaat 

ze de competitie aan met deze afbeeldingen.  

 

Elke dag een kunstenaar #23: Thomas Hirschhorn 
Hirschhorn heeft een communistische achtergrond. Zijn 

installaties maakt hij van alledaags materiaal zodat de 

materialen geen extra betekenis dragen. In zijn werk laat 
Hirschhorn de realiteit zo rauw mogelijk zien.  

 

 

 
 

  
 

 

Elke dag een kunstenaar #24: Ahmet Ögüt 
Ögüt brengt met zijn werk beladen onderwerpen op een 

luchtige en grappige manier onder de aandacht. Dit kunnen 
politieke, sociaal-maatschappelijke problemen zijn, maar ze 

kunnen net zo goed over de kunst zelf gaan. 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #25: Dennis Rudolph 

Rudolph maakt romantisch ogende zeefdrukken. Hiervoor heeft hij een eigen 

techniek ontwikkeld die de afbeeldingen overbelicht doen lijken. Zijn 

onderwerpen hebben vaak te maken met Duits cultureel erfgoed. In deze traditie 

heeft hij ook een serie portretten gemaakt van jonge, Duitse soldaten tijdens de 

tweede wereldoorlog.  

 

 

 



Elke dag een kunstenaar #26: Michael Sailstorfer 

Sailstorfer maakt poëtische beelden waarin hij de verhouding die objecten 

hebben met tijd en ruimte uit hun context haalt. Hiermee uit hij 

maatschappelijke kritiek op een esthetische wijze.  

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #27: Wilfredo Prieto 

Prieto maakt wonderen door zo min mogelijk te doen. In zijn 

sculpturen probeert hij met weinig middelen (vaak zelfs door iets 

weg te halen), zijn ideeën over zijn omgeving te vangen. Zo 

ontstaan er vaak luchtige en soms zelfs grappige interventies.  

 

Elke dag een kunstenaar #28: Martin Zet 

Zet begon zijn carrière als kunstenaar in het Sovjet-regiem. Toen zijn 

land, Tsjechië, vrij kwam van dit regiem, veranderde Zet’s werk. Zijn 

werk gaat nog steeds over het losbreken van het oude regiem. In zijn 

werk zitten veel verwijzingen naar protest en dingen die wel of niet 

mochten in de Sovjet-Unie. Met komische interventies evenals 

serieuze sculpturen en video’s komt de overgang naar het 

commercieel bewustzijn tot uitdrukking. 

 

Elke dag een kunstenaar #29: Noémie Goudal 

Goudal fotografeert ruimtes, die ze vervolgens in een andere 

ruimte ophangt. Als ze daar weer foto’s van maakt, gebeurt er 

iets vreemds: We worden uitgenodigd 2 ruimtes tegelijk binnen 

te stappen, die we beide niet kennen. Door de ruimtes goed te 

combineren, zijn de ruimtes nog maar moeilijk van elkaar te 

zien. 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #30: Ali Banisadr 

Banisadr schildert grote abstracte doeken. Maar voor wie 

beter kijkt, valt op dat de doeken bezaait zijn met kleine 

figuurtjes en situaties. Op zijn doeken worden oude 

verhalen uitgeschilderd tot een wirwar van vormen en 

kleuren.  

 

 

 



Elke dag een kunstenaar #31: Michael Dean 

Deans werk bestaat voornamelijk uit abstracte sculpturen gebaseerd op 

taal. Als de toeschouwer interactie vertoont met deze sculpturen, worden 

ze ineens persoonlijk.  

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #32: Vlatka Horvat 

Horvat gebruikt veel media door elkaar. Fotografie wordt gecombineerd met tekeningen, 

sculpturen, performances en veel toeval. Door op speelse wijze representaties van 

lichamen aan te tasten, ontstaan er onduidelijke maar expressieve werken. 

 

 

Elke dag een kunstenaar #33: Tauba Auerbach 

Auerbach onderzoekt in haar werk de hedendaagse 

grafische wereld waarin we leven. Haar werk is technisch 

uitzonderlijk hoog in niveau, wat een vervreemdend effect 

heeft op de toeschouwer. 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #34: Carol Rhodes 

Rhodes schildert semi-industriële landschappen; plekken waar de 

natuur en industrie samen vallen. Met weinig kleuren en gestileerde 

vormen worden deze plaatsen leeg en somber. 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #35: Adriana Lara 

Lara’s werken zijn vaak lastig te zien. Haar werk roept 

de vraag op wat er allemaal gecontroleerd wordt in de 

wereld. Zo heeft ze de openingstijden van een 

museum toegeëigend, en heeft ze een suppoost elke 

morgen een banaan op de grond laten gooien.  

 

 

 

 



 

Elke dag een kunstenaar #36: Idris Khan 

Khan maakt zijn werk door foto’s te stapelen. Beladen beelden 
worden over elkaar heen geplaatst en zo ontstaat een emotioneel 

beeld.  

 

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #37: Lali Chetwynd 

Chetwynd schept in haar werk de mogelijkheid om speels-

reflectief terug te kijken op haar jeugd. Ze maakt 

performances van shows en cultureel bepalende serie’s als 

Conan, Star Wars en My Neighbour Totoro. Haar 

performances hebben een tonee-achtige uitstraling.  

 

 

Elke dag een kunstenaar #38: Claudia Wieser 

Wieser maakt muur vullende werken die een nieuwe ruimte vormen. Ze 

maakt deze werken door allemaal gekopieerde delen van foto’s precies naast 

elkaar te plakken. Vaak gebruikte ze hiervoor oude foto’s van de ruimte die 

ze heeft weten te bemachtigen.  

 

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #39: Cosey Fanni Tutti 

Tutti onderzoekt in haar werk hoe kunst, muziek en seks veranderd 

zijn van vorm van expressie, tot een commerciële bezigheid. Ze 

maakt van de kunst een industrie, en andersom.  

 

 

Elke dag een kunstenaar #40: Ralf Ziervogel 

Ziervogel tekent menselijke lichamen in een 

extreme conditie. Hij werkt grafisch precies. 

Ziervogel verbind de getekende lichamen met 

elkaar, waardoor er een netwerk van 

levensgrote figuren ontstaan. Zijn werken zijn 

getekende installaties.  



 

Elke dag een kunstenaar #41: Zilla Leutenegger 

Het uitgangspunt voor Leuteneggers werk is vaak een 

tekeningetje. Door deze te combineren met licht 

(projectie), schilderijen, voorwerpen, geluid of animatie 

weet de toeschouwer soms niet helemaal meer wat echt 

is.  

 

 

 
 

 
Elke dag een kunstenaar #42: Tione Klaassen 

Onder de term 'Hedendaagse Archeologie', doet Klaassen veel 

verschillende projecten. Zijn meeste werken zijn performances 

uitgevoerd in een constructie van zijn vondsten uit het materiële 

afval van Rotterdam. 

 

 

Elke dag een kunstenaar #43: Oscar Tuazon 

Tuazon werkt intuïtief. Hij maakt grote installaties en 

sculpturen, die met hun arbeidsintensieve proces en ruimte 

vullende groottes doen denken aan landart, maar ogen meer 

als menselijke bouwwerken dan natuur.  

 

 

Elke dag een kunstenaar #44: Klara Liden 

Lidens werk gaat over het verwerpen van sociale 

gedragsregels. Om haar werk te ervaren moet de 

toeschouwer dingen doen die misschien niet mogen. In 

haar performances doet ze deze dingen zelf. 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #45: Mark Lewis 
Lewis maakt bewegende foto’s. Zijn films hebben de 

zelfde kenmerken als hollywoodproducties: gladde 
camera bewegingen, nette special effects, en grote 

projecties. Alleen de films van Lewis staan bijna stil. Als 

een schilderij of foto waarop net iets meer gebeurd.  
 

 



Elke dag een kunstenaar #46: Haroon Mirza 

Mirza gelooft dat visuele en auditieve prikkels uit dezelfde esthetiek 

voortkomen. In zijn werk combineert hij gevonden voorwerpen met films en 

kunstwerken. Het resultaat neemt hij op, en verwerkt hij tot 

geluidsinstallatie.  

 

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #47: David Heitz 

Heitz fotografeert de meest alledaagse beelden die hij vind. 

Door middel van deze afbeeldingen veranderd hij onze blik 

op de buitenwereld. In dia’s opeen gevolgd, worden de 

beelden onvergetelijk, en veranderd de werken waar ze 

worden vertoont.  

 

Elke dag een kunstenaar #48: Svay Sareth  

Sareth verwerkt op poëtische manier zijn jeugd in 

vluchtelingenkampen. Zijn werk bevraagd de politieke relaties in 

de wereld.  

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #49: Jimmy Robert 

Robert onderzoekt het succes van de mensheid door de eeuwen heen. Hij gebruikt 

papier als medium. Met dit materiaal onderzoekt hij zijn eigen lichaam.  

 

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #50: Norman Locks 

Locks onderzoekt de fotografie. Zo sneed hij in polariods om de 

vloeistof te mengen en zo een vervreemdend effect te creëren, en 

zette hij foto’s vanuit een voertuig genomen als een panorama aan 

elkaar. 

 



Elke dag een kunstenaar #51: Navid Nuur 

Nuurs werken zijn processen. In deze processen 

onderzoekt hij een idee of vormentaal die hij heeft 

ontdekt. Zo laat hij een proces ontwikkelen dat volgens 

Nuurs eigen regels plaats vind.  

 

 

Elke dag een kunstenaar #52: Makiko Kudo 

Kudo maakt schilderijen over dromen of fantasieën. 

Herinneringen van haar jeugd komen samen in haar 

schilderijen. In deze schilderijen verlopen tijd, ruimte, 

communicatie en kleur als in dromen en herinneringen.  

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #53: Joyce Pensato 

Pensato schildert met grootse gebaren. Haar schilderijen doen denken aan 

action-paintings. Maar in tegenstelling tot het abstract-expressionisme zijn 

haar onderwerpen figuratief en maatschappij-kritisch. Dit levert 

imponerende beelden op. 

 

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #54: Katrín Inga Jónsdóttir 

Hjördísardóttir Hirt 

Hirt onderzoekt de politiek van de hedendaagse kunst. 

Door sculpturen uit te wisselen met andere hedendaagse 

kunstenaars, hoopt ze een tentoonstelling van 

Hedendaagse IJslandse kunstenaars voor elkaar te 

krijgen.  

 

Elke dag een kunstenaar #55: Edy Ferguson 

Ferguson haalt haar inspiratie uit de jaren '60 en '70. Ze werkt met geluid, performance, 

sculpturen, fotografie en meer om haar werk uit te voeren. In haar werk maakt ze 

associatieve beelden, die een netwerk van meningen en visies vormen. Zo vraagt ze zich af 

wat waardevol is, en wat massa is.  



Elke dag een kunstenaar #56: Fiona Rae 

Rae wordt gerekend tot de YBA. Haar abstracte schilderijen worden gekenmerkt door 

motieven van symbolen (hartjes, sterretjes, panda's). Hoewel haar werk kitscherig 

overkomt, is het technisch knap gemaakt. In contrast met de gebruikte symbolen 

citeert ze het schilderen zelf met grote kwaststreken en een rauwe afwerking.  

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #57: Ibrahim El-Salahi 

El-Salahi was politicus. In de jaren '50, toen de meeste 
schilders abstracte schilderijen maakte, schilderde El-

Salahi motieven uit zijn land van herkomst, Soedan. Pas 
later kreeg zijn werk erkenning. 

 

 

Elke dag een kunstenaar #58: Ellen Gallagher 

Gallagher gebruikt collage-, druk en inkt technieken die ze 

combineert met tijdschriftartikelen. In haar werken laat ze 

een mogelijke visuele uitkomst van een beeld zien. Dit in 

een ethisch thema. 

 

Elke dag een kunstenaar #59: Pedro Cabrita Reis 

Reis maakt ruimtelijke installaties en beelden van industrieel 

materiaal. De bezoeker wordt door de beelden verbonden met 

de ruimte. De werken wekken associaties op die de 

toeschouwer anders laten kijken naar de industriële 

werkelijkheid. 

 

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #60: Shaun Gladwell 

Gladwell combineert sport en kunst. Zijn video's en performances 

laten het samengaan van kunst en sport zien door middel van de 

landschappen waarin de sport wordt uitgevoerd, het licht of de 

compositie.  

 

 



Elke dag een kunstenaar #61: Yael Davids 

Davids werk gaat verteld politieke verhalen en problemen op een poëtische wijze. In 

haar werk gebruikt ze vaak glas. Veel van haar werken zijn performances. 

 

 

 

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #62: Amy Cutler 

Cutler maakt schilderijen met invloeden van cultureel erfgoed van over de hele wereld (America, Perzië, Duitsland, 

Japan, etc.). In deze schilderijen laten surrealistische, sprookjesachtige situaties zien waar de bezoeker zelf een 

verhaal bij kan maken. Door het illustratieve aspect van het werk, vormt dit verhaal zich al snel in de gedachte van de 

bezoeker.  

 

Elke dag een kunstenaar #63: Fia Cielen 

Cielens werk gaat over wat wij niet zien. In haar werk laat ze wezens zien, gehuld in 

duisternis, die zich in een metamorfose bevinden. Vaak zijn ze dierlijk met menselijke 

kenmerken. Maar hoe dit gebeurt, blijft in de duisternis.  

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #64: Charif Benhelima  

Benhelima maakt werken waar de toeschouwer een buitenstander is. Voor 

zijn serie polariods heeft hij 9 jaar lang foto’s gemaakt die herkenbaar zijn, 

maar die moeilijk benoembaar zijn. Zo voelt de bezoeker zich buitenstaander 

in een herkenbare wereld.  

 

 

Elke dag een kunstenaar #65: Ghada Amer 

Amer kijkt in haar schilderijen, tekeningen en andere werken 

met kritische blik naar de rol van de vrouw in de kunst. Vrouwen 

worden volgens haar als mooi object weergegeven en niet als 

zelfstandig wezen met eigen seksuele verlangens.  

 

 

 



Elke dag een kunstenaar #66: Sarah Sze 

Sze maakt constructies die in de ruimte passen waar ze gemaakt zijn. Ze 

brengt een ordening aan in alledaagse materialen. In de installaties zijn 

alle elementen in beweging met en door elkaar.  

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #67: Antony Gormley 

Gormley maakt mensfiguren. Zijn sculpturen laten door middel van materiaal en 

techniek een duidelijke emotie zien.  

 

 

Elke dag een kunstenaar #68: Jumaldi Alfi  

Alfis werk kent twee kanten. Enerzijds lijkt het werk 

expressionistisch met traditioneel-Indonesische 

invloeden. Anderzijds zitten er ook realistische delen 

in, zoals de krijtboard ondergronden die hij 

naschildert.  

 

 

Elke dag een kunstenaar #69: Ida Ekblad 

Ekblad haalt haar inspiratie uit de straatcultuur. Ze wisselt moeiteloos tussen 

media als schilderijen, muziek, foto's en sculpturen. Ze werkt intuïtief om de 

straatcultuur onder de mensen te brengen 

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #70: Zoro Feigl 

In Feigls werk zijn machines iets wezenlijks. Machines worden 

vaak geassocieerd met regelmatigheid. In deze werken 

zorgen juist de onregelmatigheden van de machine ervoor 

dat het werk lijkt te leven. 

 

 

 

 

 



Elke dag een kunstenaar #71: Christian Holstad 

Holstad gumt delen van krantenknipsels weg. Dit geeft een 

verwarrend, surreëel en soms eng effect aan de afbeeldingen. De 

veranderde afbeeldingen blijven verbonden met de originele in het 

hoofd van de toeschouwer. 

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #72: Miler Lagos 

Lagos drijft in zijn werk de spot met de toeschouwer. Hoe 

krijgen we onze informatie en waar kijken we nog van op? Hij 

werkt voornamelijk met papier om deze problemen duidelijk te 

maken. 

 

Elke dag een kunstenaar #73: Jason Brinkerhoff 

Matisse, De Kooning, Picasso, ze hebben allemaal een nieuwe rol van de vrouw in de 

kunst geschapen. Brinkerhoff wil hetzelfde doen. In zijn werk onderzoekt hij de 

vrouwen uit de kunstgeschiedenis, en geeft hij vorm aan een nieuwe manier van kijken 

naar de vrouw. 

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #74: Stefan Nikolaev 

Nikolaev's werk is gefocust op de materiële wereld. Wij verzamelen vanuit een 

nostalgisch verlangen om alles wat we bereikt hebben te archiveren. Nikolaev maakt 

video's en sculpturen die daar op in spelen, ze voelen vertrouwd aan; alsof de 

toeschouwer ze moet verzamelen omdat hij ze herkent. 

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #75: Collier Schorr 

Schorr fotografeert met name mannen. De mannen die hij 

fotografeert komen niet kwetsbaar over. Ze lijken eerder uit een 

reclame te komen.  

 

 



 

Elke dag een kunstenaar #76: Sean Dack 

Dacks werken koppelen de vorm los van de inhoud. De mens 

vertrouwd volgens hem te veel op de fotografie als 

documentatiemateriaal. Daarom maakt hij 'kapotte' stills. We zien 

niet meer wat er gebeurd, maar enkel nog een mooie afbeelding. 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #77: Felice Varini  

Varini maakt plaatsgebonden schilderijen. Vanaf één punt kan de 

toeschouwer het werk zien zoals het bedoeld is. Vanaf de andere punten 

ziet de toeschouwer de fragmenten waarmee het werk is opgebouwd. 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #78: Katy Grannan 

Grannan fotografeert modellen. De modellen die ze huurt 

kleden zich meestal, zonder dat het ze gezegd wordt, uit voor 

de camera om sexy te lijken. Dit maakt haar foto's persoonlijk 

van karakter.  

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #79: Peter Dreher 

Zodra een schilderij af is, verliest ze haar relatie met de 

realiteit. Dreher reageerde hierop door te besluiten om het 

zelfde glas elke dag, te schilderen.  

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #80: Lee Bul 

Bul neemt in haar werk de taak op zich om vorm te geven aan 

het gevoel van vrijheid dat Zuid-Korea ondervond na een periode 

van dictatorschap. Na een periode met performances in monster-

pakken, heeft ze zich gericht op Utopische architectuur. 

 

 



Elke dag een kunstenaar #81: Tim Davis  

Davis' werk protesteert tegen de manier waarop Amerikaanse musea helden 

maken van Europese kunst, terwijl de Amerikaanse cultuur voor heel andere 

waardes staat.  

 

 

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #82: Ryan Gander  

Gander werkt met alle soorten media. In zijn werk verkent hij 

de hedendaagse kunst, en betekenissen die erin gebruikt 

worden. Met zijn werken vertelt hij hoe de kunst de afgelopen 

jaren heeft bewogen.  

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #83: Keegan McHargue 

McHargue verscheen ineens in de kunstwereld. Hij hanteert een sterk 

grafische stijl, en maakt schilderijen met een maatschappelijke lading. 

Bovenal is zijn stijl uniek. 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #84: Miyuki Tsugami 

Tsugami schildert abstracte voorstellingen in onnatuurlijke 

kleuren. Hierbij gebruikt ze het liefst elk schildersmateriaal uit 

de gehele westerse én Aziatische kunstgeschiedenis tegelijk.  

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #85: Phoebe Washburn  

Washburn maakt ruimte vullende installaties van alledaagse 

materialen. Zo beland te toeschouwer zomaar in een miniatuur 

wereld. In veel van haar werken krijgen levende elementen (zoals 

planten) een nieuwe functie in deze werelden. 

 



 

Elke dag een kunstenaar #86: Marc Handelman 

Handelman maakt abstracte schilderijen die verleidelijk mooi zijn. Hiervoor laat 

hij zich door van alles inspireren. De toeschouwer kan met veel moeite 

inspiratiebronnen herkennen. Of deze interpretaties van het werk, het werk 

mooier maken in de ogen van de bezoeker, of juist verpesten, is het interactieve 

element ervan.  

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #87: Micol Assaël 

Assaël maakt ruimtes met installaties van niet functionerende of 

zelfvernietigende apparaten. De apparaten lijken zo 

ongecontroleerd in hun gebrekkig functioneren, dat ze angst 

opwekken bij de bezoekers. Zo ontstaat er een bewustzijn over de 

wetten die deze wereld vormen. 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #88: Regina José Galindo 

Veel vormen van menselijk geweld worden tegenwoordig gezien als fetisj. Zo zijn 

we waarde toe gaan kennen aan niet-ideologische daden. Galindo onderzoekt en 

ontvangt deze waarde in haar werk. 

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #89: Adrián Villar Rojas 

In zijn werk laat Rojas restanten zien uit zelf verzonnen 

mythologieën. Hij denkt gebeurtenissen uit en bedenkt daarbij 

ook hoe (natuur)wetten er in betrokken zouden zijn.  

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #90: Navin Rawanchaikul 

Rawanchaikul is een Thailandse kunstenaar. Hij heeft van 

dichtbij meegemaakt hoe westerse cultuur in Thailand werd 

geproduceerd. Door westerse cultuur kenmerken te 

produceren met zijn naam, maakt hij deze herkomst duidelijk. 

Tevens laat hij zien dat de globalisatie de grenzen tussen 

cultuur vervaagt. 



 

Elke dag een kunstenaar #91: Zhuang Hui 

De portretten van Hui laten groepen mensen zien die langzaam uit elkaar worden gedreven door het veranderende 

China. Zijn portretten ogen trots, maar zijn evenzeer een laatste aandenken.  

 

 

Elke dag een kunstenaar #92: Wang Xingwei 

Xingwei schilderde bekende beelden uit de westerse 

(kunst)wereld om sociale, culturele en politieke situaties 

in China aan te duiden. In later werk neemt hij ook de 

Chinese tradities binnen de kunst onder de loep 

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #93: Zsolt Asztalos 

Asztalos documenteert bommen die (onbedoeld) niet ontploft 

zijn. Deze bommen zijn er niet in geslaagd hun doel te bereiken, 

en zijn uit hun functie gehaald. Elk van deze bommen heeft zo 

een persoonlijke mythologie. 

 

 

Elke dag een kunstenaar #94: Truong Tan 

Ondanks de sterk groeiende economie zijn er nog veel dingen 

onbespreekbaar in Vietnam. Tan kwam als kunstenaar uit voor zijn 

seksualiteit. Daarmee heeft hij een boel mensen in Vietnam de ruimte 

gegeven zich ook de zelfde vrijheid te permitteren. 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #95: Wangechi Mutu 

Mutu onderzoekt in haar werk alle aspecten en rollen van de zwarte vrouw in de 

postkoloniale wereld. Op alle thema’s die ze gebruikt, werpt ze een kritische blik. In 

haar recente werk richt ze zich zelfs op de rollen en aspecten van de zwarte vrouw in 

de toekomst.  



 

Elke dag een kunstenaar #96: Hans Schärer 

Schärer heeft zijn beeldende talenten jaren lang ontwikkeld uit het zicht van de 

buitenwereld. Dit ontwikkelen heeft hij zelf gestuurd. Zijn werk wordt vaak 

vergeleken met de Art Brut stroming. 

 

 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #97: Lynette Yiadom-Boakye 

Yiadom-Boakye schildert elke dag een schilderij op groot 

formaat. Haar schilderijen laten mensen zonder context 

zien. Ze hebben simpele, tijdloze kleding aan en staan 

niet in een specifiekeomgeving. Haar schilderijen lijken 

enkel over het lichaam te gaan. Ze verzint de mensen en 

hun poses echter helemaal zelf.  

 

 

Elke dag een kunstenaar #98: Oreet Ashery 

Ashery maakt zijn toeschouwers bewust van de paradox van vrijheid. Hoe meer 

vrijheid we nemen, hoe minder vrijheid anderen hebben. Uiteindelijk hebben we 

zelf ook minder vrijheid. Door videowerken, installatie en performance laat Ashery 

de bezoeker dit probleem ervaren.  

 

Elke dag een kunstenaar #99: Claire Pentecost 

Pentecost onderzoekt de merkwaardige autoriteit en controle die 

er is op het gebied van kennis. Door verschillende projecten 

probeert ze de sociale kennis terug te roepen. Kennis die niet is 

gebaseerd of gecontroleerd door carrière. Met haar werk geeft ze 

iedereen gelijke kansen. 

 

 

 

Elke dag een kunstenaar #100: Haegue Yang  

Yangs werk laat de bezoeker beseffen dat persoonlijke, huiselijke 

voorwerpen vaak industrieel worden geproduceerd. Yang vertaald 

dit besef naar een abstracte beleving, die zowel huiselijk overkomt, 

als geautomatiseerd.  


