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SOME THINGS HIDDEN 
Een groepstentoonstelling bij Framer Framed in 
samenwerking met Castrum Peregrini 

DEELNEMENDE KUNSTENAARS: 
Hélène Amouzou (TG, 1969), Alexis Blake 
(US, 1981), Sara Blokland (NL, 1969), Zhana 
Ivanova (BG, 1977), Lynn Hershman Leeson 
(US, 1941), Bertien van Manen (NL, 1942), 
Charlott Markus (SE, 1974), Shana Moulton 
(US, 1976), Femmy Otten (NL, 1981), Marijn 
Ottenhof(NL, 1985), Cauleen Smith (US, 1967) 
en Batia Suter (CH, 1967). 

Some Things Hidden is een tentoonstelling 
over verbergen en het verborgene; over 
de politiek van (on)zichtbaarheid, samen
gesteld door curator Nina Folkersma en 
kunstenaar Charlott Markus. De groepsten
toonstelling. die in een andere vorm al te 
zien was bij Castrum Peregrini, bestaat uit 
een zorgvuldig gekozen combinatie van be
staande en nieuwe werken van opkomende 
en internationaal gerenommeerde kunste
naars van verschillende generaties. 

Vertrekpunt van de tentoonstelling is het 
levensverhaal van de oudtante van kunste
naar Charlott Markus, een Joodse vrouw die 
zich wist te 'verbergen' in het Berlijn van de 
Tweede Wereldoorlog, door juist volkomen 
zichtbaar te blijven en deel te nemen aan 
het openbare leven. Bij Castrum Peregrini, 
een voormalig onderduikadres op de Heren
gracht in Amsterdam, richtte de tentoon
stelling zich voornamelijk op verbergen 
als manier van overleven. Wat betekent 
'verbergen' vandaag de dag? Voor welke 
bedreigingen moeten we ons verschuilen? 
Door welke onzichtbare (machts)structuren 
worden we aangestuurd zonder dat we het 
zelf door hebben? 

Bij Framer Framed ligt de nadruk op de poli
tiek van (on)zichtbaarheid. Een (on)zichtbare 
status is niet neutraal- wie bepaalt wat wel of 
niet zichtbaar wordt gemaakt in de samenle
ving? Welke mensen, beelden en gewoonten 
krijgen zichtbaarheid en worden daarmee als 
'normaal' ervaren? Wat of wie krijgen juist 
minder aandacht en blijven daardoor 'verbor
gen'? En welke delen van onze geschiedenis
sen worden wel en niet benadrukt? 

Ook wordt ingegaan op het belang van 
persoonlijke verhalen en strategieën om 
deze onzichtbaarheid tegen te gaan. Wie 
zijn deze 'on zichtbaren' en zijn zij werkelijk 
onzichtbaar als zij als zodanig gedefinieerd 
worden? Wanneer kan (on)zichtbaarheid 
een keuze vormen of een vorm van verzet? 
En wat zijn tegenwoordig nog de mogelijk
heden om je verstoppen in onze huidige 
gedigitaliseerde wereld? 

De tentoonstelling in Castrum Peregrini 
vond plaats van 18 november t/m 26 no
vember 2017 en toonde speciaal in situ 
gemaakte performances en werken van 
Alexis Blake. Sara Blokland. Zhana Ivanova. 
Charlott Markus, Shana Moulton, Femmy 
Otten en Marijn Ottenhof. De tentoonstelling 
bij Framer Framed is te zien van 19 januari 
tlm 11 maart en presenteert ruimtelijk werk, 
video-installaties en fotografie. Naast werk 
van bovenstaande kunstenaars is bij Framer 
Framed ook nieuw of bestaand werk te 
zien van Hélène Amouzou, Lynn Hershman 
Leeson, Bertien van Manen, Cauleen Smith 
en Batia Suter. Tijdens de tentoonstelling 
vindt een uitgebreid publieksprogramma 
plaats bij Framer Framed. 
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DE POLITIEK VAN HET ZICHTBARE 
Door Josien Pieterse 
(directeur Framer Framed) 

Zichtbaarheid is niet vanzelfsprekend; zicht- maal' ervaren? Welke koloniale, seksietische af 
baarheid wordt gemaakt. Het is dan ook kapitalistische aannames en belangen liggen 
belangrijk ons bezig te houden met het on- daaraan ten grondslag? 
zichtbare en ons af te vragen voor wie en door 
wie deze situatie van afwezigheid gecreëerd Framer Framed zoekt naar de methoden 
wordt. Wie zijn deze onzichtbaren en zijn zij waarop een andere realiteit geïntroduceerd 
werkelijk onzichtbaar als zij als zodanig gede- kan worden! waarbij eigenaarschap over de 
finieerd worden? Of kiezen ze er soms ook zelf situatie of geschiedenis centraal staat, met 
voor onzichtbaar te blijvenl en zo ja, waarom? een kritisch oog voor dominante machtsver-

houdingen. De bestaande (beeldltaal hiervoor 
Even belangrijk is het om het 'zichtbare' te be- moet niet alleen worden gedeconstrueerd, een 
vragen: welke mensen, beelden en gewoontan nieuwe taal moet van onderop worden gecre
zijn zichtbaar en worden daarmee als 'nor- eerd, vanuit het eigen verhaal. 

De complexiteit van de persoonlijke ervaring 
Tienj •• r geleden startte ik, samen met Grietje 
Keiler en Sas ki a Wieringa~ het videoarchief 
voor oral hi.tory bij Atri. Kenni.in.tituut 
voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. 
Inmiddels is het een omvangrijk archief met 
een netwerk van diverse interviewers. In de 
afgelopen jaren interviewde ik feministi
sche sleutelfiguren als Joan Ferrier en Anja 
Meulenbelt, vrouwen van de rvrouwen
hulpverleningsbeweging', vrouwen van de 
Communistische Partij van Nederland (CPN), 
pionier. van de Blijf van m'n Lijfhuizen, fe
ministen in de kerkJ vrouwen die slachtoffer 
waren van mishandeling en misbruik binnen 
de kerk door mannen en vrouwen. 

Wat ik constateer na tien jaar vrouwen inter
viewen is dat de institutionele kaders vaak 
onvoldoende geschikt zijn om het intersectio
nele en complexe karakter van een persoonlijk 
verhaal op te takanen. Niet alleen de bestaan
de categorieën en theoretische kaders, maar 
ook technologie reproduceert dominante 
denkbeelden en aannames. 

Een voorbeeld van de beperkende invloed van 
institutionele kaders is het onderzoek naar de 
deelnemers aan sociale bewegingen, waarbij 
geïnterviewden zich steeds moeten verhou

den tot het dominante beeld of vooroordelen 
over de beweging. Dit staat de specifieke po
sitie van het individu en het tot stand komen 
van nieuwe analyses in de weg. Ook doet het 
geen recht aan de diversiteit van interpreta
ties en ervaringen, die bovendien niet statisch 
zUn - vaak is het perspectief op een beweging 
veranderlijk en kijken mensen jaren later heel 
anders aan tegen hun deelname. 

Dit alles vraagt om het tot stand brengen 
van een nieuwe (beeldltaal, waarbij com
plexiteit en de eigen ervaring het uitgangs
punt is. Van belang hierbij is dat het indi
viduele verhaal niet bevraagd of in twijfel 
getrokken wordt. Juist de wijze waarop 
iemand haar verhaal vertelt, welke keuzes 
en dilemma's daarin worden geschetst, zijn 
belangrijk om een beter beeld te krijgen van 
de mogelijkheden van de persoon binnen 
bepaalde kader. en creëert ruimte voor al
ternatieve werkelijkheden. 
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KUNSTENAARS 
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Hélène Amouzou - Selfportrait (2009). Ter beschikking gesteld 

door de kunstenaar. 
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wordt onderzocht hoe 'voorgeschreven' woede en fysiek (in plaats van verbaal) te uiten, wordt 
en empathie zich verhouden tot de inturtieve geprobeerd de meer zintuigelijke en inturtieve 
uiting ervan. Door deze emoties te belichamen kanten van ons gedrag te bevrijden. 
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Lynn Hershman Leeson 
Als een van de pionierende en meest toonaange
vende media-kunstenaars heeft Lynn Hershman 
Leeson zich altijd al beziggehouden met onder
werpen die hun tijd ver vooruit zijn. Door niet 
alleen te reflecteren op thema's als genetische 
manipulatie, surveillance en virtual rea/ity, maar 
in haar werk zelf ook gebruik te maken van der
gelijke technologische middelen, schept ze zowel 
een overzicht van de 21°-eeuwse digitale taal als 
dat ze hier zelf actief (mee) vorm aan geeft. 

Breathing Machine (1965) en Caged Woman 
(1965) zijn twee van haar vroegste werken. Ze 
tonen wassen maskers van Lynns eigen ge
zicht, deels zwartgeverfd uit solidariteit met de 
Civil Rights Movement, die tot leven worden 
gebracht met geluidsopnames van haar adem
haling. Het Berkeley University Art Museum 
weigerde het werk in 1966 tentoon te stellen 
vanwege dit audio-element - geluid hoorde 
volgens hen niet thuis in een museum. 

op zoek naar andere mogelijkheden om haar 
werk te tonen, besloot Lynn een hotelkamer 
te huren waar ze de ademende maskers kon 
tonen in een "vervreemdende ruimte', toegan
kelijk voor publiek. Terwijl ze de kamer vulde 
met meer en meer attributen van een veronder
stelde identiteit, ontstond er een soort sceno
grafie van een nog niet bestaand leven. Hieruit 
werd misschien wel het meest bekende werk 
van Lynn Hershman Leeson geboren. In 1973 
vertrok de kunstenaar uit het hotel, verkleed 
in de gedaante van de fictieve persoonlijkheid 
Roberta Breitmore. Zo begon ze aan een twee
de, experimenteel leven, parallel aan haar echte 
leven maar volledig verschillend. 

Roberta's Construction Chart is een gedetail
leerde weergave van de transformatie die Lynn 
in de daaropvolgendejaren dagelijks onderging. 
Make-up op, make-up af; het masker laat de 

sporen zien van de voortdurende gedaantewis
selingen. Naast deze uiterlijke veranderingen, 
ontwikkelde Roberta een persoonlijkheid met 
taken, rechten en eigenschappen die in lijn la
gen met de culturele normen van dat moment 
- zo haalde ze haar rijbewijs, kreeg ze een cre
ditcard, ging ze naar de psychiater en nam ze 
deel aan een Weight Watchers programma. 

Zoals elk levend mens, maakte Roberta ken
nis met andere mensen. Hoewel Lynn ervoor 
zorgde dat dit nooit echt 'vrienden' werden, 
ontstonden in deze relaties wel wederzijdse 
invloeden die ook Lynn als maker niet onaan
getast lieten. De kunstenaar liet zichzelf regel
matig de controle over "haar eigen narratief' 
verliezen. Dit dynamische rollenspel legde de 
inherent wederkerige relaties bloot tussen 
media en maatschappij en tussen fictie en 
werkelijkheid. Vlak voordat Roberta in 1978 
werd 'uitgedreven', kreeg zij een rol in de toen 
net opkomende 3D virtuele wereld Second Ure, 
en werd daarmee een van de eerste personen 
die het eeuwige digitale leven was gegund. 

Lynns werk vertroebelt de traditionele tegen
stelling tussen vrouwelijk en mannelijk, na
tuurlijk en technologisch, fictie en realiteit. Het 
toont de geconstrueerde natuur van het 'zelf". 
zoals uitgedrukt met maskers, co-identiteiten 
en andere performatieve vormen van bestaan 
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Zhanalvanova 
Zhana Ivanova creëert performances waarin on
derliggende codes, regels en patronen uit ons 
dagelijks leven zichtbaar worden gemaakt. Ze 
suggereert zo een geheim patroon achter de 
zogenaamde voorspelbaarheid. Vaak liggen aan 
haar performances uitgebreide scripts ten grond
slag, waarin ze bepaalde handelingen voorschrijft 
en de relaties tussen mensen - machtsverhou
dingen, sociale en genderrelaties - onder de loep 
neemt. Direct en indirect worden toeschouwers 
deelnemers en loopt het lezen van een script 
ineens over in de uitvoering ervan. 

Zhana is geïnteresseerd in het bevragen van Als Google je quasi-vrijblijvend vertelt welk 
tijdservaringen: de manier waarop het verle- matras het beste bij jouw rug past. als Face
den nog invloed heeft op de toekomst, maar book een 'nieuwsoverzicht' biedt en dating
vooral ook hoe vanuit de toekomst het verle- sites uitrekenen wie een goede partner voor 
den geherinterpreteerd kan worden. Speciaal je zou zijn - wie heeft dan eigenlijk de macht 
voor Some Things Hidden schreef zij twee over wie? 
scripts. Het eerste is een zichtbaar script, ge-
print op papier en terloops opgehangen in de Zhana confronteert ons met de manier 
ruimte. De tekst voorspelt toekomstige acties waarop beslissingen in het verleden, heden 
- handelingen of gebaren waar we normaal en de toekomst zich tot elkaar verhouden en 
gesproken niet zo bij stil staan. Het tweede 
script is onzichtbaar; het bestaat alleen in het 
hoofd van de performer. Op gezette tijden 
voert die simpele en alledaagse handelingen 
uit, zoals het inschenken van een glas water of 
lopen door de ruimte. De twee scripts zorgen 
voor een vreemde samenkomst van verschil
lende tijdsmomenten: de geprinte tekst en de 
voorspelde handelingen komen samen in het 
heden - in het moment van lezen en kijken. 

onze blik vormen en zo bepalen wat welke 
betekenis krijgt. Het script is als een algo
ritme - als dit, dan dat - maar er zijn altijd 
variabelen die de schrijver, de acteurs en de 
toeschouwers niet onder controle hebben. 
Precies in deze onvoorspelbaarheid, inherent 
aanwezig in zelfs de meest dichtgetimmer
de situaties, schuilt voor haar de 'poëzie van 
wat over het hoofd gezien wordt'. Door zowel 
haar performers als de toeschouwers, los 
van elkaar. nauwkeurig te instrueren wat ze 

In haar werk opent Zhana een deur naar nieu- moeten uitvoeren en waar ze naar moeten 
we, nog te creëren ervaringen. Wat gebeurt kijken, creëert Zhana een verhoogd gevoel 
er écht en welke gebeurtenissen worden ge- van aandacht en alertheid. 
stuurd door het script? Zijn deze twee scena-
rio's eigenlijk wel van elkaar te scheiden? De 
grenzen tussen voorspelling en dwang, des-
criptie en prescriptie. zijn flinterdun. 
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Bertien van Manen - Vrouw in 'Blüfvan m'n IÜf'-huis (1980). Collectie IAV-Atria. 
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eharlot! Markus - Shadow sculptures (Markus&1) (2017). 
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-
Shana Moulton 

'Ik heb nul afstand tot haar,' geeft Shana Moulton 
toe wanneer zij wordt gevraagd naar de verhou
ding tot haar digitaal gemanipuleerde video
alter ego Cynthia. In Shana's videowerken is 
Cynthia zowel een verlengstuk van de maker 
als een product van hedendaagse culturele, so
ciale en politieke krachten en gebeurtenissen. 
De scheiding tussen realiteit en fictie wordt op 
die manier ter discussie gesteld. Zoals in haar 
films verschillende objecten, media, personen 
en ideeën samensmelten, zo laat Shana zien dat 
deze begrippen in de wereld van vandaag nog 
maar moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. 

Cynthia's karakter staat centraal in het video- verhaal en sturen deze het personage Cynthia 
werk Mylife as an INFJ(2016).INFJ staat voor en de kijker naar een onvoorzien plot. Het lukt 
Introversion, Intuitjon, Feeling en Judging en Cynthia niet haar huis te verlaten. Op zoek 
is een van de 16 persoonlijkheidstypes van de naar de sleutel die hiervoor nodig is. opent zij 
Meyers-Briggs Type Indicator. De video toont lade na lade, die steeds leiden naar nieuwe 
hoe Cynthia aan haar eenzaamheid en onge- ·verborgen· ruimtes. met nieuwe producten 
makken (die met bakken uit de lucht komen) en dus ook nieuwe beloftes. 
probeert te ontsnappen. Alsof in een trance 
danst Shana's geprojecteerde alter-ego in Shana is gefascineerd door dit streven naar 
een soort badkuip of tombe, omringd door steeds weer nieuwe verbeteringen. Haar 
potten met gemummificeerde organen. werk heeft vaak de smaak van commerciële 

maakbaarheid: een speciale make-up bril om 
Cynthia's onzekerheid en neuroses, be- makkelijker mascara aan te brengen en dus 
langrijke thema's in het werk van Shana, mooier te worden. een gezichtsmassage-ap
zijn het resultaat van de alom aanwezige paraat om te ontspannen. seksspeel~es voor 
maatschappelijke druk 'normaal' te zijn. meer genot. nieuwe spullen voor meer geluk. 
Achter gesloten deuren gebruikt Cynthia 
huishoudelijke spullen op ongebruikelijke AI van jongs af aan heeft de kunstenaar een 
manieren, waardoor ze hier tijdelijk aan ont- zwak voor reclamefilmpjes en het hoopvolle 
snapt. Maarwie heeft nu écht de macht. de gevoel dat deze bij de kijker achterlaten: 
mens of 'zijn' attributen? je kunt je situatie verbeteren, je identiteit 

veranderen, je droom leven. Maar het is te 
In het videowerk Undiscovered Drawer(2013). kort door de bocht om haar werk als louter 
dat te zien was in Some Things Hidden bij parodie te interpreteren. Het geeft Cynthia 
Castrum Peregrini, bepalen de objecten het oprecht een goed gevoel zich op te doffen 
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FemmyOtten 
Metelkwerkdatzij maakt, probeert FemmyOtten 
het complete te grijpen, keer op keer stuit zij ver
volgens op de absolute onmogelijkheid hiervan. 
Haar schilderijen en sculpturen zijn een ode aan 
de naïviteit van dit inherent mislukte streven. Op 
zoek naar schoonheid - in hout, gips, op doek 
of papier - sluit Femmy zich op in haar atelier, 
en laat zich door niks en niemand opjagen. Hier 
maakt ze elegante beelden van naakte figuren 
en mythologische wezens, die op het eerste ge
zicht misschien 'mooi' lijken, maar waar ook een 
zekere duisternis achter schuilgaat. 

Vlak na haar afstuderen reisde Femmy door een ontvankelijke verhouding te creëren tot 
Tibet. waar ze mensen sprak die de zee nog wat voor ons altijd een mysterie zal blijven. 
nooit hadden gezien. Toch hadden ze er een 
beeld bij: voor hen was de zee zowel "dat NaeenbezoekaanCastrumPeregrini,waarbij 
waar alles samenkomt' als 'daar waar alles ze werd gegrepen door de cirkels in de schil
eindigt.' Hier startte Femmy's fascinatie derijen van Gisèle, die ook in haar eigen werk 
voor de oneindigheid en onvatbaarheid van steeds op rituele wijze terugkeren. besloot 
het oppervlak. de diepte en de kleuren van Femmyeen nieuw schilderij te maken voor 
water. Het is verleidelijk het werk van Femmy de tentoonstelling Some Things Hidden. 
als romantisch te bestempelen. maar dit Zoals het lazuli blauw de blik het knol hout in 
slaat de plank mis: in plaats van wild, over- trekt, zo probeert Femmy in haar schilderijen 
heersend en transcendent, schuilt de macht ook het licht van binnenuit te laten komen. 
van de natuur voor haar namelijkjuist in een 
soort nederigheid. 

In haar serie Waterholes wordt dit voelbaar. 
Haar 'waterholen' zijn uitgeholde en lazuli 
blauwgeverfde stukken knolhout (officieel 
'bruyere knolhout'). de bolvormige verdikking 
die tussen de stam en de wortel van een plant 
groeit. De bol past precies inje handen en het 
binnenste blauw glimt aanlokkelijk - wat de 
benaderbaarheid of zelfs bijna vriendelijkheid 
van de zee suggereert - maar het is onmoge
lijk helemaal naar binnen te kijken. Zo con
fronteert Femmy's werk ons met de menselij
ke onkunde om dingen ooit geheel te kunnen 
bevatten, terwijl ze er tegelijkertijd in slaagt 

Dit bewerkstelligt ze door. net als de Vlaamse 
Primitieven. transparante lagen verf aan te 
brengen op een volledig glad en wit doek. 
Het resultaat is een schilderij waarbij het lijkt 
alsof de ogen van de geportretteerde elke 
eerdere toegeworpen blik hebben geabsor
beerd - alsof ze de kijker vanuit alle tijden 
(terug) aankijken. 

Schoonheid is voor Femmy een energie om 
iets anders, soms zelfs iets duisters te tonen. 
Ze lokt je net als licht en warmte naar een plek 
waar het wringt, schuurt en ongemakkelijk is. 
Deze verleiding is een terugkerend element 
in Femmy's werk. In haar drang alies te laten 
zien, laat ze haar erotische figuren vaak let-
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-
Marijn Ottenhof 

Wat als je privéplek ineens publiek terrein wordt? 
Terwijl meer en meer mensen hun huizen en de in
richting ervan online zetten - verhuren via Airbnb 
of tentoonstellen op blogs als Pinterest en The 
Selby - vraagt Marijn Ottenhof zich af hoe veilig 
je je nog kunt voelen in een wereld waarin alles 
wordt geëtaleerd. 

Toeristen verkiezen geleefde en getekende De gesprekken tussen de performer en het 
woningen boven de anonimiteit van een hotel. publiek voelen soms pijnlijk persoonlijk aan, 
Waar komt deze fascinatie met persoonlijke maar kunnen vervolgens zo weer naar de op
leefomgevingen vandaan? Is het huis niet pervlakte worden gehaald. Van een verdrietig 
bij uitstek de plek waar je je sociale masker verhaal overschakelen naar het glanzende 
af kunt zetten en iedereen kunt zijn, of juist materiaal van de tafel - onaantrekkelijke 
helemaal niemand? Waarom dan die veilige emoties kunnen gemakkelijk worden ontwe
haven aanlokkelijk aankleden, op de foto ne- ken en verborgen achter meetbare, zichtbare 
men, de wereld in sturen? en aanprijzende beschrijvingen, van je ap-

partement en/ofvan je leven. Het is een spel 
Geïnspireerd door het esthetisch zeer aantrek- van aantrekken en afstoten, iets blootgeven 
kelijke en beroemde appartement van Gisèle en het vervolgens toch weer terugnemen. 
van Waterschoot van der Gracht in Castrum Zoals we curatoren lijken te zijn geworden 
Peregrini, waar Some Things Hidden eerder van ons eigen huis, bepaalt de performer 
plaatsvond, creëerde Marijn een nieuw werk de afstand die zij tot haar gesprekspartner 
dat nu in aangepaste vorm te zien is in Fromer heeft. Of is dit idee van controle een illusie, 
Framed. In dit werk bevraagt ze de ambiva- en laten we, misschien wel zonder het zelf 
lentie van het tentoonstellen van de private door te hebben, meer zien dan we eigenlijk 
space. Hoe laat een persoonlijke geschiedenis (zouden moeten) willen? 
zich vangen in marketingtermen of -beelden? 

Net als in haar eerdere werk plaatst Marijn 
bestaande teksten en uitspraken in een nieu
we context, waarmee ze laat zien dat onze 
taal nooit helemaal authentiek is, maar een 
collage van wat we eerder lazen of hoorden. 
In een mengeling van Airbnb-woorden ('huis
dieren niet toegestaan'), Pinterest-termen 
('schuifseparotie') en de taal van service ge
richte robotvrouwen als Siri en Alexa, worden 
bezoekers aangesproken door een performer, 
die op momenten verdacht veel wegheeft 
van de jonge Gisèle zelf, de oorspronkelijke 
bewoonster van Castrum Peregrini. 
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Cauleen Smith - Remote Viewing (2011). Videostill. Ter beschikking 

gesteld door de kunstenaar en Corbett vs. Dempsey, Chicago. 

Cauleen is zich ook bewust van de ruimte 
die je als filmmaker inneemt; de invloeden 
die je met camera's en crewleden hebt op 
een omgeving, op plaatselijke bewoners en 
deelnemers aan de film. Maar precies hier zit 
voor Cauleen ook de progressieve kracht van 
cinema. Door plekken, acteurs en andere so
ciale structuren daadwerkelijk een eigen stem 
te geven, kunnen filmbeelden het 'wat is' of 
'wat was' overstijgen, en ontstaat tijdens de 
opname de mogelijkheid om samen een 'wat 
kan zijn' te visualiseren. 

2 Destroying Narratives: Cau/een Smith. Ca u/een 

Smith and Caro/yn Lazard in Conversation, Mousse 
Magazine, Mousse 55, Oct-Nov 2016 
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OVER DE CURATOREN 
Nina Folkersma is cum laude afgestudeerd 
als kunsthistoricus aan de Universiteit 
van Amsterdam. In 1995-1996 volgde zij 
het Curatorial Programme van De Appel. 
Sindsdien werkt zij als zelfstandig curator, 
kunstcriticus en adviseur op het gebied van 
hedendaagse kunst vanuit een breed cultu
reel en internationaal perspectief. 

Folkersma heeft een scala aan tentoonstel
lingen, symposia en projecten georgani
seerd, onder andere voor de Johannesburg 
Biënnale in Zuid-Afrika (1997); Rijksmuseum 
voorVolkenkunde, Leiden (1999), Madness & 
Arts Festival, Haarlem (2010), ArtTable Ne
derland in Rijksmuseum, Amsterdam (2015); 
Oude Kerk, Amsterdam (2016) en West, Den 
Haag (2017). Van 2006 tot 2009 werkte 
Nina Folkersma als curator in het S.M.A.K. 
in Gent, België. Van 2013 tot 2017 was zij 
curator van verschillende edities van De Gro
te Kunstshow in samenwerking met Johan 
Idema en de Stadsschouwburg Amsterdam. 

Naast haar ervaring als zelfstandig cura
tor heeft Nina Folkersma een loopbaan als 
kunstcriticus en redacteur, onder andere van 
Mstropolis M. Ook is zij lid geweest van ver
schillende adviescommissies van onder meer 
het Fonds BVKB, de Mondriaan Stichting en 
de kunstcommissie van de Noord-Zuidlijn in 
Amsterdam. Momenteel vervult zij een ad
viesfunctie in de Raad voor Cultuur en werkt 
zij als gastcurator bij Castrum Peregrini in 
Amsterdam en Museum Boijmans van Beu
ningen in Rotterdam. 

Charlott Markus is een Zweedse kunstenaar 
die momenteel woont en werkt in Amster
dam. Na haar studie Fine Art Photography 
in Denemarken. studeerde ze in 2007 af aan 
de fotografie-afdeling van de Gerrit Rietveld 
Academie in Amsterdam. 

In haar praktijk construeert ze stillevens en 
arrangementen die veelvuldig vorm krijgen .Is 
fotografische series en site-specifieke ruim
telijke werken. Haar werken kunnen worden 
omschreven als extended stilllifes, waarin ze 
niet alleen ruimte, kleur en vorm onderzoekt, 
maar ook onderliggende relaties en structu
ren. Ze vervlecht persoonlijke verhalen en hun 
relaties met objecten en materialen, vaak met 
behulp van textiel als drager van betekenis
sen, herinneringen en gevoeligheden. 

Het werk van Charlott Marku. i. getoond in 
tal van 8010- en groepstentoonstellingen in on
der meer P 1111 AKT en FaAM in Amsterdam, 
Kunstvereniging Diepenheim, LM Project. in 
Los Angeles en het Multimediakunstmuseum 
in Moskou. Naast haar praktijk als beeldend 
kunstenaar, organiseert CharloU Markus ook 
evenementen en tentoonstellingen. 



COLOFON 
Some Things Hidden is een groepstentoon
stelling in samenwerking met Castrum Pere
grini, en is onderdeel van hun jaarprogramma 
The Female Perspective. De tentoonstelling 
is mogelijk gemaakt door Mondriaan Fonds, 
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en de 
Tolhuistuin. 
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Liet je Bauwens 
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Nina Folkersma 
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Olga Leonhard 
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Atelier Roosje Klap 
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