ZEESPIEGEL
www.popinnart.nl | info@popinnart.nl

We weten dat de zeespiegel stijgt. Maar hoeveel? Tien jaar geleden hadden we
het nog over centimeters, nu over meters. Hoe moeten we daarmee omgaan?
De kunstenaars van nomadisch artist-run gallery Popinnart reflecteren op dit thema
met de waterlijn als verbindend element. Verticale tweeluiken en series nemen ons
mee naar een dystopische toekomst. Of zien we ook kansen, poëzie, troost, hoop?

Scan de QR code voor de
digitale versie van deze lijst

1. Airco Caravan

2. Albert Zwaan

THANK YOU, 2022
olie en acryl op canvas, 55 x 37 cm
€ 975

Ferry Boat, 2022
olieverf op linnen, 40 x 50 cm
€ 1.250

THANK YOU, 2022
olie en acryl op canvas, 55 x 37 cm
€ 975

Met het ferry thema probeer ik in te haken op
ons collectieve thema “Het stijgende water”.
Een boot geeft in tijden van een alsmaar stijgende
waterspiegel je een naar verhouding veilig gevoel.
Een ferry heeft vaak een toeristische bestemming,
ik wil het nog even gezellig houden. Dit schilderij is
ook gewoon een experiment in het schilderen van
licht en het weglaten van overbodige details.

THANK YOU, 2022
olie en acryl op canvas, 55 x 37 cm
€ 975

Op de Nederlandse stranden ligt tussen de
17.000 en 30.000 kilo afval. Dat is 20 tot 80 kilo
per kilometer strand, variërend van snoep- en
chipszakken tot sigarettenpeuken en visnetten.
Het afval bestaat vooral uit plastic. Aan alle
weggooiers en verspillers: THANK YOU.

De avondwandeling over de Weeskinderendijk,
2022
olieverf op linnen, 30 x 40 cm
€ 1.000
Dit schilderij is geïnspireerd op een
avondwandeling die ik ooit met mijn beste
vriend(in) over de Weeskinderendijk maakte.
Deze vriendschap is tijdens de Corona Crisis
abrupt tot een einde gekomen.
De Italiaanse Populieren transformeren in
mechanische, graffiti-achtige vormen.
Verder naar boven (inmiddels in een mistige
omgeving) ontspruiten de bomen in duistere
bloemen van de liefde.

3. Andrea Rádai

4. Bas Wiegmink

Traces II, 2022
acrylic on surface +/-150 x 50 cm (shoe size 39)
Price to be agreed upon.

‘Broken Porcelain’, 2022
olieverf op doek
60 x 160 cm
(tweeluik, 60 x 100 cm + 60 x 60 cm)
€ 3.250

Working with oil paint in daily life, Andrea Radai
has become increasingly aware of the ecological
footprint of her work and the paint thinners she
uses. However, substitutions which might offer a
way out often pose other problems. Using acrylic
paint in Traces II, which is plastic-based and will
not break down naturally, exposes the danger of
relying on new developments to get away from
known problems without looking at the impact
of these technologies on the environment. How
can artists sustainably engage with the question
of ecological responsibility?

De titel beschrijft kwetsbaarheid, de vraag is
alleen of dit de kwetsbaarheid van de mens of
juist de natuur betreft?
De architectonische vorm kan alleen door de
mens gemaakt zijn, maar het feit dat deze
drijft kan zowel negatief zijn als zijn redding
betekenen. Ondanks de positieve benadering
van elke verandering, zo heeft de natuur een
enorme veerkracht en de mens een groot
aanpassingsvermogen, is de benadering
gekozen om de toeschouwer te laten oordelen.
Het tweeluik kan, zoals in de stand, gescheiden
worden opgehangen, of als één werk tegen elkaar.
Maakt de natuur, door middel van de stijgende
zeespiegel, de mens kwetsbaar en breekt de
waterlijn het ‘porselein’, of weet de mens
een grotere stijging te voorkomen of zich
aan te passen?
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5. Ben van der Wel

6. Beth Namenwirth

1. go go go, 2022
zilverstift en kleurpotlood op papier, 16 x 36 cm
€ 450 incl. lijst met ontspiegeld glas
2. one minute to the next, 2022
zilverstift en kleurpotlood op papier, 16 x 36 cm
€ 450 incl. lijst met ontspiegeld glas
3. borders fluctuate, 2022
zilverstift en kleurpotlood op papier, 16 x 36 cm
€ 450 incl. lijst met ontspiegeld glas
4. stuck between sandbags
zilverstift en kleurpotlood op papier, 16 x 36 cm
€ 450 incl. lijst met ontspiegeld glas
5. expected loss ratio, 2022
zilverstift en kleurpotlood op papier, 16 x 36 cm
€ 450 incl. lijst met ontspiegeld glas
6. showing warmth for a semblance of hearth, 2022
zilverstift en kleurpotlood op papier, 16 x 36 cm
€ 450 incl. lijst met ontspiegeld glas

1. Pink Wallpaper, 2022
olieverf op board, ø 25 cm, € 500
2. Rainbow Hair, 2022
olieverf op katoen, 20 x 20 x 20 cm, € 250
3. Rainbow 2, 2022
20 x 30 cm, olieverf op katoen, € 500
4. Making a Drawing of a pink Unicorn, 2022
10 x 10 cm, olieverf op katoen, € 200
5. Making a Drawing of a purple Unicorn, 2022
10 x 10 cm, olieverf op katoen, € 200
6. Making a Drawing of a Soldier, 2022
10 x 10 cm, olieverf op katoen, € 200
7. Making a Drawing of a Soldier 2, 2022
10 x 10 cm, olieverf op katoen, € 200
8. Painting black, 2022
20 x 30 cm, olieverf op katoen, € 500
9. Two My Little Pony balloons, 2022
olieverf op katoen, 20 x 20 x 20 cm, € 250
10. Running in camouflage Clothes,
24 x 25 cm, olieverf op linnen, 2022, € 500
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de nevenschikkingen

4

herschik de letters van ‘daar’ tot ‘raad’ en een
nieuwe eigenschap van de letter ‘d’ verschijnt.
deze tekeningen zijn zulke herschikkingen:
ze ontgrendelen telkens een ander kenmerk van
de delen. het geheel aan kennis is groter dan de
som der delen.
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contextkeuze én materiaalkeuze, kleurpotlood of
zilverstift sturen het begrip. dit te weten is net zo
belangrijk als de gecommuniceerde informatie zelf.
5
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aan de basis van elke tekening staat verwondering
over actuele thema’s zoals ontheemding, ongelijkheid, klimaatproblemen. elk actueel thema bestaat
uit nieuwe beelden van historische of tijdloze
tegenhangers. zo wint het aan gewicht of vindt
het relativering.
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Het onderwerp van deze expositie zou
klimaatverandering zijn. Maar mijn artistieke
ideeën hierover kwamen niet verder dan het
beeld van zielige ijsberen. Gelukkig hoorde ik
later dat ook vrij werk mocht, of “iets activistisch”.
Ondertussen begon de oorlog in Oekraïne,
wat me erg raakte, vooral het contrast van mijn
nette, westerse leventje met die onmenselijke
oorlogs=chaos. De muurkleuren in de stand
gebruikte ik voor deze tegenstelling:
legergroen en lieflijk blauw. Wel is het echt mijn
stijl geworden, vriendelijk, speels en een beetje
grappig, maar toch hoop ik dat er iets doorheen
komt van mijn gevoel over de onwerkelijkheid
van oorlog.

7. Bonnita Postma

8. Carolien Wissing

Nobody Is From Here, 2022
Hahnemuhle fine art print, op dibond met lijst
30 x 36 cm, oplage 3 + 1 AP
NIFH 1 t/m 10, € 495 per stuk

Little Forest
1. nr. 26 acryl op hout 7 x 19 cm, € 130
2. nr. 29 acryl op linnen 13 x 13 cm, € 130
3. nr. 40 acryl op linnen 7 x 10 cm, € 85
4. nr. 21 acryl op hout 11 x 19 cm, € 150
5. nr. 33 acryl op linnen 12 x 17 cm, € 145
6. nr. 27 acryl op linnen 16 x 21 cm, € 185
7. nr. 34 acryl op linnen 22 x 31 cm, € 265
8. nr. 31 acryl op linnen 22 x 31 cm, € 265
9. nr. 30 acryl op linnen 18 x 24 cm, € 210
10. nr. 11 acryl op linnen 12 x 17 cm, € 145
11. nr. 18 acryl op hout 11 x 14 cm, € 125
12. nr. 28 acryl op linnen 11 x 15 cm, € 130
13. nr. 5 acryl op linnen 13 x 18 cm, € 155
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2. Nobody Is From Here, 2022
mixed media, 12 x 12 x 4 cm
oplage 3 + 1 AP
€ 300
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3. Nobody Is From Here, 2022
box met 10 prints, 10 x 10 cm
€ 105
de aarde wankelt
stormen, branden
overstromingen
mislukte oogsten
te koud, te heet
mensen op drift
mensen
op zoek
naar beter leven
grenzen vervagen
we komen en gaan
samen

In mijn werk speelt zich een machtsspel af
tussen mens en natuur, controle en chaos.
De mens mag er zijn, maar de natuur regeert.
Om onze relatie met de natuur te herstellen,
moeten we ons er opnieuw mee verbinden.
Alle delen van de natuur werken samen, alleen
waren we vergeten dat ook wij natuur zijn.
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nobody is from here
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9. Christine Bittremieux

10. Esther Schwertasek

zt, 2022
olie op doek, 50 x 70 cm
€ 1.200

1. there’s always trouble in paradise edition 2022
flashe paint on panel, 60 x 50 cm
€ 825

zt, 2022
olie op doek, 30 x 40 cm
€ 700

2. there’s always trouble in paradise edition 2022
flashe paint on panel, 50 x 70 cm
€ 975

De poëtisch abstracte schilderijen van
Christine Bittremieux zou je samenvattingen
van landschappelijkheid kunnen noemen.
De structuur van de verf, de richting van
de kwaststreek, de sensuele substantie van
de olieverf spelen een zelfstandige rol in de
schilderijen.
Daaruit licht soms een glimp van een landschap
op maar de landschappen laten zich niet door
een horizon begrenzen.
De nadruk ligt op de formele aspecten van de
schilderkunst: kleur, streek, drager, textuur.
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3. there’s always trouble in paradise edition 2022
flashe paint on panel, 50 x 70 cm
€ 975
4. there’s always trouble in paradise edition 2022
flashe paint on panel, 60 x 50 cm
€ 825
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Latest paintings by Esther Schwertasek in the
ongoing series ‘There’s always trouble in paradise’.
Recently she started to paint with Flashe paint.
A vinyl based paint which gives a very intense
matte, almost velvety result. By using a limited
palette, sometimes in colors that collide, she
creates an ultimate suggestion that challenges
the viewer to fully discover the image that has
been lost during the process.

11. Geertje Geertsma

12. Horden & Schimmel

Uit de serie Bloemdieren, 2022
potloodtekening / collage, papier / karton
ca. 20 x 20 cm
€ 385 per stuk

Verzonken, 2022
perkament, koperdraad, groen strooisel
en nautisch toebehoren, 110 x 70 x 255 cm
€ 4.500

In 2019 sloegen 300 containers overboord vlak
ten noorden van de Nederlandse Waddeneilanden.
Een deel van de lading die in zee belandde
bestond uit My Little Pony’s.
Ze spoelden aan op de kusten van de
waddeneilanden.

Verzonken

Die pony’s zullen meedeinen op de golfstromen
en ze kunnen overal ter wereld belanden.
Misschien gaan ze deel uitmaken van het
onderwaterleven ... daar dacht ik aan toen
ik dit werk maakte.

Zodra de tijd komt
dekt Moeder Aarde
ons allemaal toe.
Slaap eeuwig
fluistert ze ons in
Jouw vergetelheid
ligt in mijn handen
Maar haar kinderen:
zon, zee en wind
zijn opgestaan en
verklaren ons een oorlog
uit moederliefde.
Ze spreken met één stem:
Jouw vergetelheid
ligt in je eigen handen.
Rob Bloemkolk.

13. Jeanine Jordaan

14. Jet Nijkamp

1. Culture clash, 2020
Collage, potlood, mixed media, 40 x 50 cm
€ 550

1. Kraaiennest 8hoog achter
grauwe abeel, 2021
Houtskool en pastel op geprepareerd papier
Ca 35 x 52 cm
€ 875 incl. lijst

2. Mijlpaal, 2022
Acryl en potlood op doek, 60 x 80 cm
€ 875
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2. Nieuwmarktbuurt 1hoog voor
Huntingdon iep 1970, 2021
Houtskool en pastel op geprepareerd papier
Ca 52 x 35 cm
€ 875 incl. lijst

3. Vogelvlucht, 2022
Acryl en potlood op doek, 60 x 80 cm
€ 875
4. Achteruit inparkeren, 2020
Collage, potlood, mixed media, 40 x 50 cm
€ 550
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3. Nieuwmarktbuurt begane grond achter
Chinese waaierpalm, 2021
Houtskool en pastel op geprepareerd papier
Ca 35 x 52 cm
€ 875 incl. lijst

In 2020 liep een van mijn kinderen de Pacific
Crest Trail. Van Mexico naar Canada, totaal
4265 km. De PCT is sinds het ontstaan van de
aarde de waterscheiding tussen de Atlantische
en de Stille oceaan. Een gebied dat op dit moment
bedreigd wordt door de klimaatverandering.
Ik volgde mijn zoon met behulp van google maps
en maakte daar foto’s van. Dat leverde een enorm
archief aan beelden op. Mijn werk is een verstilde
momentopname van deze bijzondere plek.
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3. Vondelparkbuurt West 2hoog achter
diverse boomsoorten, 2021
Houtskool en pastel op geprepareerd papier
Ca 35 x 52 cm (gemeten als rechthoek)
€ 875 incl. lijst
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Jet Nijkamp werkt aan haar project Amsterdam
3-hoog-achter: tekeningen naar de waarneming
in houtskool en pastel van bomen gezien vanuit
verschillende woningen in Amsterdam. Missie:
iedereen moet vanuit huis, hoe klein ook (het
spreekwoordelijke 3-hoog-achter), een boom
kunnen zien.
Als de zeespiegel stijgt zal alleen de 8-hoogachter-flat in de Bijlmer (tekening 1 met
uitzicht op een grauwe abeel) boven die zeespiegel
uitkomen. Twee woningen in de Nieuwmarktbuurt
(tekening 2 met Huntingdon iep en tekening 3
met Chinese waaierpalm) en een woning aan het
Vondelpark (tekening 4) zullen onder de
zeespiegel verdwijnen.

16. Malou Cohen
1. Rising up; ‘Chit-chat’, 2022
Tegel, collage, fotoprint, 10 x 18 x 4 cm
€ 425
1

2. Rising up; ‘Het zou er heel mooi uit
moeten zien’, 2022
Fotocollage, 20 x 15 x 6 cm
€ 280
3. Letting go, 2022
Schuim van straat, luchtklei, fotoprint
Diverse formaten
€ 50 per stuk

2

4. Holding on; the leftovers, 2022
Diverse materialen en technieken en afmetingen
Prijs op aanvraag

Het begint eigenlijk allemaal met loslaten.
Maar hoe doe je dat als het gaat om alles dat
je hebt? Toch liet je los, het gebeurde gewoon.
Je moest wel. Gaat iemand me nog vertellen
wat er daarna gebeurde?
3

15. Katelijn Bergman
Sorrow Floats, 2022
mixed media and oil on canvas
120 x 120 cm (4-luik 4 x 60 x 60 cm)
€2.150

When the child was a child, it walked with its
arms swinging. It wanted the stream to be
a river, the river a torrent and this puddle to
be a sea. When the child was a child, it didn’t
know it was a child. Everything was full of
life and all life was one. When the child was a
child, it had no opinion about anything, it had
no habits. It often sat cross-legged, took off
running. Had a cowlick in its hair. And didn’t
pull a face when photographed.
quote: Peter Handke - Song of childhood
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17. Marjan Jaspers

18. Marlien Venema

werken 2021-2022
1. Time flies, keramiek met uurwerk, € 500
2. Jelly-fish, keramiek, glas en ledlight € 550
3. Koraal-vis, keramiek, hout en ledlight € 550
4. Het Oranje-knaapje keramiek, ijzer,
epoxyhars, ledlight, € 550
6. Zee-aaltje, papier-maché, plastic, € 375
7. Zee-salamander, epoxyhars, ledlight,
papier-maché, € 550
8. Imari-karper, keramike, hout, ijzer, € 500
9. Zee-krokodil, keramiek, raku gestookt, € 500
10. Oceaan-Carp keramiek , met ledlight, €5 50
11. Kwastvis (fam. v.d. scheerkwasten)
keramiek scheerkwast € 500
12. Sponskopje (grond-grondel), hout, spons,
vissenhuid, € 400
(+ waaierstaartje € 375)

1. Speaker, 2022
Paper, mixed media, 19 x 27 cm
€ 425 incl. lijst

1

3. Citizen, 2022
Paper, mixed media, 19 x 27 cm
€ 425 incl. lijst
4. Planting, 2022
Paper, mixed media, 19 x 27 cm
€ 425 incl. lijst

2
De stijging van de zeespiegel
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Wat een geluk bij een ongeluk!
Er komt meer water, bovendien schóón water
in de zee bij, da’s goed nieuws voor vissen.
Nieuwe kansen voor nieuwe soorten, en ik
geef alvast een sneak peak, van deze
deep-sea-creatures.
Boven water één beeld zien en….
de herinnering aan het feit dat de tijd dringt…..
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2. Blank Paper, 2022
Paper, mixed media, 19 x 27 cm
€ 425 incl. lijst
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De omslag van de mensheid om te veranderen
naar verantwoordelijke betrokkenheid is gaande.
De toekomst van alle levende wezens ligt in een
prachtig perspectief.
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Alles begint bij de vrijheid van meningsuiting.
De man met een blanco blaadje in zijn hand
representeert de Rus die 15 jaar cel riskeert
als hij demonstreert. Mensen met geld hebben
teveel macht, van aandeelhouders tot autocraten.
Als we ons niet uitspreken, dan blijft dat zo.
Dat geldt voor het klimaat en voor de oorlog.
Dus lees je in, ga op de barricaden staan en
plant een boom. Power to the people.
In haar werk onderzoekt Marlien Venema
onder andere utopie en aanverwante thema’s.
Daarnaast spelen abstractie en kleur een
belangrijke rol in haar werk.

19. Martin de Jong

20. Nathalie Mannaerts

East River I, 2022
olie op doek, 60 x 70 cm
€ 1.950

1. Winterzwemmen 19, 2022
olieverf op houten paneel, 24 x 18 cm
€ 350

East River II, 2022
olie op doek, 60 x 120 cm
€ 2.700
Brooklyn evening riverside sweet memory.
Voorbij de herkenning van de plek zoek ik
een geromantiseerd ‘nabeeld’.
Een gevoel zoals ik mij het herinner.
De stad is een grote inspiratiebron.
Tegelijkertijd werpt de expansiedrift van
de mens zijn schaduw ver vooruit.

1

2. Zomerzwemmen 2, 2022
olieverf op houten paneel, 15 x 24,5 cm
€ 275
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3. Geen Titel, Nummers 1 tm 10, 2022
acryl - en olieverf op houten paneel, 7 x 11 cm
€ 125
4. Zwembroek (zomerzwemmen 1), 2021
acryl - en olieverf op houten paneel, 24,5 x 18 cm
€ 350
5. Kwaliteitstijd, 2021
olieverf op houten paneel 8 x 11,5 cm
€ 175

5
6. Overview, 2021
acryl -en olieverf op houten paneel, 123 x 27 cm
€ 795

Fossielen tonen aan dat minstens 3,5 miljard
jaar geleden de eerste levensvormen op aarde
ontstonden.
Wij lenen de aarde maar een fractie van die tijd.
Zijn we bereid om rekening te houden met het
leven dat na ons komt, als goede rentmeesters?
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21. Paul Tegenbosch

22. Raul Balai

1. ZT., 2022
Book spines on panel, 60 x 52 cm
€ 1.250

Saint Maurice - Khalim, 2022
Karton, acryl, bladgoud (namaak)
glas in lood, hout, led, pizzadozen
tweeluik - 30 x 30 cm + 55,5 x 111 cm
€ 3.400

2. ZT., 2022
Book spines on panel, 60 x 52 cm
€ 1.250
3. ZT., 2022
Book spines on panel, 30 x 30 cm
€ 675
1
WATERSNOOD:
Winkler Prins 1974:
‘Het zodanig buiten de normale oevers
treden van rivieren, meren of zeewater
dat hierdoor grote overstromingen optreden,
die economische schade en menselijk leed
aanrichten.
In kustgebieden ontstaan watersnoden vooral
bij overmatige opstuwing van zeewater door
een stormvloed of een tropische cycloon;
elders is extra grote waterafvoer van rivieren
door overvloedige neerslag of invallende dooi
meestal de oorzaak.”

2
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Saint Maurice is een serie heiligen binnen het
Project ‘I Should Love You More Than Pizza,
waar de kunstenaar sinds 2020 aan werkt.
Het komt voort uit de gedachte dat niet Jezus
- die volgens de bijbel stierf voor de zonden
van de mensheid – vereerd zou moeten worden,
maar iedereen die in het heden sterft voor de
consumptiezonden van anderen.
Alle schakels in de productieketen van
(luxe)goederen zijn onderdeel van een systeem
dat berust op uitbuiting. Van fabrieksarbeiders,
boeren en mijnwerkers tot aan de transporteurs.
Khalim overleefde de Middellandse Zee, maar
verdronk als maaltijdbezorger bij de stijging
van de zeespiegel.

