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Spraakmakend project in ‘Alles in de werkplaats’

Bijzondere gast logeert en schildert
Al sinds de opening van de bed & breakfast, annex
workshopruimte, annex vintagewinkel, annex art
gallery ‘Alles in de Werkplaats’ loopt het er storm.
Tientallen keren is er sinds de opening in augustus
reeds overnacht in de verbouwde garage en deze
week logeert er een speciale gast.
Door Jasper Gramsma

D

e voormalige vervallen opslag in het Statenkwartier is met behulp
van de Rotterdamse architectentweeling Weeber omgetoverd tot
een industriële loft. Een lichte, minimalistische pijpenla waarin een
ingenieus kastensysteem de ruimte verdeelt in een woon-/eetgedeelte en een
slaap-/badkamer. In de B&B staat slechts een paar meubels, afkomstig uit de
vintage designmeubelwinkel verderop in de straat. Die is, net als het
gastenverblijf, eigendom van Tineke van Glabbeek, “Mooi onpersoonlijk,
net als een hotel”, noemt ze de stijl van ‘Alles in de Werkplaats’ zelf
treffend. Tussen de overnachtingen door doet de ruimte dienst als plek
voor workshops en exposities: “Omdat we zo veel gasten hebben
gehad in korte tijd, is het van workshops nog niet gekomen, daar
werken we nog aan. Wel is er al een tentoonstelling geweest”.
Een tweede expositie is op komst. Na een week logeren in de
B&B toont de Amsterdamse kunstenares Sophie Walraven op
zondag 23 november het resultaat van haar zwervende
bestaan.

Sophie Walraven in de woonruimte van haar tijdelijke adres. Foto: DHC/Liza Letsch

Walraven reist voor haar project ‘Home is where the artist’ al tien
maanden stad en land af in haar beschilderde bestelbusje. Ze
verblijft in huizen van vreemden om daar naar eigen zeggen op ‘honden,
katten, pony’s en fazanten’ te passen. Tegelijk laat ze zich inspireren door de
onbekende omgeving tot het maken van een reeks schilderijen. Dat levert verrassende stillevens op van alledaagse
voorwerpen. Dit keer heeft ze geen omkijken naar huisdieren, deze week richt ze tijdens haar verblijf in ‘Alles in de
Werkplaats’ een expositie in over haar spraakmakende
project. Ook voegt ze traditiegetrouw één of meer nieuwe
werken aan de serie toe. Te midden van de schilderijen die ze
maakte in vorige huizen, vertelt Walraven over haar belevenissen van de afgelopen tijd. “Ik schilder graag spullen. Omdat
ik in mijn eigen atelier alles wel zo’n beetje geschilderd had,
besloot ik nieuwe plekken op te zoeken”, legt de kunstenares
uit. “Er zijn speciale websites voor mensen die willen dat er
op hun huis gepast wordt tijdens vakanties. Een uitkomst
voor mij, maar door alle aandacht die ik dankzij mijn blog
krijg voor dit project snelt het verhaal een beetje voor me uit.
Sommige mensen zijn terughoudend geworden, anderen
zoals Tineke nodigen me juist uit. Er gebeurt van alles wat ik
niet had verwacht. Het is een rijdende trein, dus ik heb geen
idee hoe lang dit project nog duurt”.

Wonen.
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HAAGS OBJECT | Vijf weken lang verkopen studenten
en alumni van de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten hun producten in de Pop-Up Store aan de
Herengracht 38. Het steeds wisselende assortiment
bestaat uit betaalbare stukken van nieuwe makers. De
eerste week staat in het teken van de pas afgestudeerde
Haagse modeontwerpster Josine Nell. Zij maakte voor de
gelegenheid deze leren enveloppetas, die als clutch maar
ook als etui te gebruiken is. Een knoop erin en hij is dicht.
Prijs: € 42,50 (klein formaat € 32,50)
Voor meer informatie: www.josinenell.nl en www.kabk.nl

Keukenmessen
De doeken die Walraven schildert, kenmerken zich door
speels perspectief, een naïeve schilderstijl en doodgewone
onderwerpen. In het Zeeuwse Kwadendamme ving ze
bijvoorbeeld het beeld van een rij keukenmessen: “Dat huis
was nog niet af. Ik vond het grappig dat er al wel messen in de keuken
hingen, terwijl de elektriciteitsdraden nog uit het plafond staken”. En in
Rijswijk waren de prullenbak en de mixer leidende voorwerpen: “Twee of
drie dagen lang zag ik het leuke niet van het huis. Ik zorgde er voor een hond
die iets aan zijn poot mankeerde. Toen ik met ’m op de grond zat en omhoog
keek, zag ik dit. Het kwartje viel”. Steeds gaat de kunstenares op dezelfde
manier aan de slag. Ze loopt een paar dagen rond, gaat wandelen met de hond
of ze plakt op diverse plekken ‘streetart’ om zich thuis te voelen en wacht tot
ze weet wat ze gaat maken. “Het duurt vaak even voordat ik iets zie, daarom
blijf ik ook minimaal een week. Als ik eenmaal weet wat ik wil maken, staat
het binnen een dag op het doek”, vertelt ze. Wat Walraven tijdens haar
verblijf in ‘Alles in de Werkplaats’ gaat maken, weet ze de dag na aankomst
nog niet: “Dit is een heel mooie, gestijlde plek. In tegenstelling tot de andere
huizen wordt hier niet geleefd door een familie. Dat vind ik spannend, maar
inmiddels weet ik dat het altijd goed komt. Misschien schilder ik wel de
kastenwand of de binnenkant van de afwasmachine. Ik heb nog geen idee”.

Op welke voorwerpen Walraven haar oog laat vallen, is op 23 november tussen 14.00 en
17.00 uur te zien in ‘Alles in de Werkplaats’, Van Loostraat 83. Voor meer informatie:
www.allesindewerkplaats.nl en www.sophiewalraven.nl.
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