
WIR HABEN ES GEWUSST 
 
 
De fotografie van Anne Beentjes gaat altijd over identiteit, 
seksualiteit en gender. Ik probeer op subtiele en menselijke manier 
de diversiteit in genderidentiteiten te fotograferen. Door de strakke 
tweedeling man of vrouw ontstaan er veel misverstanden en 
discriminatie rond mensen die niet in die tweedeling passen.  
Anne Beentjes hoopt dat mensen naar de portretten kijken, 
misschien in eerste instantie niet weten wat ze ermee moeten, maar 
het volgende bij zichzelf zullen nagaan: Mogen deze mensen ZIJN?  
 

 
 
 

 

Angela Bogaard richt haar aandacht op het monddood 

willen maken van kunst/kunstenaars. 'Het leven kan je er 

niet uitslaan, maar je kan wel de vorm vernietigen.' 

 

 

 

 

Arjan Bosch De alledaagse werkelijkheid 
is niet gewoon en vanzelfsprekend. Het is 
er een van vasthouden aan een droom, 
ontsnap aan een nachtmerrie door in een 
droom te geloven. 
 

 
 
 
Voorbijgaan aan de voortdurende stroom van berichten over 
groot menselijk leed is voor Anne Brems als psycholoog en als 
kunstenaar onmogelijk. Beelden over gewelddaden, 
onmenselijke behandelingen, vernederingen en verwondingen 
komen als verinnerlijkte beelden in mijn werk naar voor. Ze 
roepen de toeschouwer op om zich vragen te stellen over het 
eigen standpunt, het mededogen, het plaatsen van dit soort 
menselijk gedrag en de verwerking ervan in een psychologische 
en maatschappelijke ruimte. 
 

 
 
Leonore Hatt vindt dat in  elke oorlog kinderen vaak het 

hardst worden getroffen. Oorlog neemt (zo niet verwoest 

) de onschuld van een kind op brute wijze af, ze zijn 



opeens kind af. Alles van waarde is kwetsbaar zei Lucebert al. 

Albert van Loon zet o.a. een statement neer over 

hebzucht, woekerpolissen, eurocrises en laat d.m.v. de 

informatiestroom zien dat we het hadden/kunnen moeten 

weten. 

 

 
 

 

Bea Peter zet o.a. een statement neer over de antihomowet in 

Rusland. Gewoon doorgaan met de olympische spelen alsof er 

niets aan de hand is. ‘From Russia with love’ verbeeldt zich in een 

barbiekooi. 

 

 

 

De Zwiterse kunstenaar Alain Poussot komt met de 

intallatie van een levens grote teddybeer ‘Me and my 

teddybeer’. Minderheidsgroepen worden afgerekend 

op geloof, seksuele voorkeur, nationaliteit en het 

toenemend racisme gaat enkel over of je iets waard 

bent of niet. 


