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Dit project kwam tot stand dankzij de vrijwillige inzet van
Oekraïense en Nederlandse kunstenaars en creatief ondernemers.
De kunstwerken zijn te koop. Alle opbrengsten gaan naar
Stichting Humane voor hulp aan Oekraïne.

Tina Shovkoplias
Sumi, Oekraïne
Over mij

Ik ben Tina, coach en event organisor. Ik hou van mensen, sport en werken
met mijn handen. In Oekraïne werkte ik bij een dating bureau in Kiev toen
de oorlog uitbrak. In mijn tuin stond een oude Honda, onze redding. Ik heb
-em na veel geknutsel aan de praat gekregen en ben er samen met twee
vriendinnen naar een treinstation gereden. Daar hebben we de trein gepakt.
In Zwolle werk ik als woonbegeleider met Oekraïense vluchtelingen. Met het
geld ondersteun ik mijn familie en vriendinnen. Als mensen zeggen dat ze
iets niet kunnen, motiveer ik ze. “Ik help je, we vinden een oplossing”, vertel
ik ze. Het leven heeft me naar dit punt gebracht. Ik kan al mijn levenservaring
en overtuiging inzetten om mensen hoop te geven.

Over het werk

Het houtpaneel is ingekerfd met een vingerafdruk. Elk mens heeft een uniek
DNA. Toch probeert iedereen perfect of iemand anders te zijn. Daarom heb ik
de afdruk ingekleurd met goudverf. Maar hout is puur natuur, en prachtig van
zichzelf. Ik daag mensen uit om volledig zichzelf te zijn. Dan stralen hun ogen
en voel je hun energie.

Wat het project voor mij betekent

Ik droomde er als kind al van om iets met mijn handen te doen. Hier krijg ik
kans om met gereedschap te werken. Ik wil een schepper zijn en ervaren hoe
iets nieuws zich in mij ontvouwt.

Mijn droom

Ik droom van een motorfiets en een eigen cafeetje waar je koffie kan drinken.
Daarnaast wil ik mensen blijven stimuleren om imperfect en uniek te zijn.
Insta: tina_shovkoplias

Sergei Anika
Severodonetsk, Oekraïne
Over mij
Ik ben Sergei, voormalig architect, lid van de etnische Vlach
minderheid in de Donbas regio van Oekraïne. Ik kan me de Tweede
Wereldoorlog nog goed herinneren maar deze oorlog is erger. De
Russen maken álles kapot. Toen onze flat door een bom werd geraakt
zaten we in de kamer. De deur was verwrongen; we konden niet
meer naar buiten. Uiteindelijk hebben we de deur kunnen forceren. Ik
ben samen met mijn dochter en kleinzoon naar Nederland gevlucht.
Onze stad is nu bijna in Russische handen. De bruggen over de
rivier zijn kapotgeschoten – de mensen zitten als ratten in de val. Ik
weet plekken waar je er doorheen kan waden. Maar ik zit hier en ben
machteloos. Ik kan niemand redden.
Over het werk
Ik schets graag bijzondere gebouwen. Het ontwerp van het Isala
ziekenhuis is compleet nieuw voor mij – prachtig vind ik het. Ik schilder
ook een historische boerderij, om de traditionele architectuur van
Nederland vast te leggen.
Wat het project voor mij betekent
Overdag ga ik met mijn rollator en schildersspullen naar buiten en
maak schetsen. Ik schets in de omgeving van de opvanglocatie. Ik
ben geïnteresseerd in de interactie tussen moderne architectuur en
de natuur, die overal opduikt. Het schetsen leidt me af en helpt me om
hier te aarden.
Mijn droom
We zullen niet terug kunnen keren naar Oekraïne. Donbas is verloren
en alles is vernietigd. We moeten hier een toekomst opbouwen. Dat
gaat ons dankzij alle lieve hulp en steun van de Nederlanders ook wel
lukken.

Anastasiy Kondratenko
Romney, Oekraïne
Over mij
Ik ben Anastasiy, opgeleid tot grafisch kunstenaar. Toen de situatie gevaarlijk
werd ben ik getrouwd met mijn vriend en de dag erop gevlucht. Mijn vriend
dient in het leger. Ik heb onderweg bij mijn oma mijn moeder ontmoet; we
besloten samen naar Nederland te gaan. Ik kreeg een adres via een app
bericht. We hadden geen idee of het te vertrouwen was. Maar we kwamen
op een veilig, fijn plekje in de Aalanden terecht. Ik spreek mijn man af en
toe via WhatsApp. Hij mag alleen zijn gezicht laten zien, en mag maar kort
bellen. Maar ik wil geen medelijden, ik wil als een normaal iemand worden
beschouwd. Mijn werk laat zien wat ik kan.
Over het werk
Dit drieluik toont een soldaat, kind en vrouw. De ogen van de soldaat staan
vol angst en verdriet. Het kind heeft een gevangenispak aan, net als de
Joden in de Tweede Wereldoorlog. Nu wordt opnieuw de toekomst van de
kinderen vernietigd. Ook de vrouw is overmand door angst, gevangen in de
klauwen van de bezetter. Mijn man heeft via WhatsApp suggesties gedaan.
Hij is nogal kritisch, maar nu is hij er ook blij mee.
Wat het project voor mij betekent
Ik vond vooral het kind erg moeilijk om te tekenen. Ik moest het gezicht
bedekken, anders zou ik steeds in huilen uitbarsten. Maar dit project helpt me
om mijn gevoelens te kunnen verwerken. Ik kan nu geen vrolijk werk maken.
Ik hoop dat mensen dat begrijpen.
Mijn droom
Ik droom ervan om grafisch werk te maken op de manier waarop die
in Oekraïne maakte. Daarvoor heb ik een machine voor traditionele
druktechnieken nodig. Ik wil graag aan de slag en zelfstandig kunnen wonen
en werken.
Insta: nastya_konder

Viktoriia Horb
Kiev, Oekraïne
Over mij

Ik ben Viktoriia, opgeleid tot grafisch vormgever. Tijdens mijn opleiding
ontwierp en knoopte ik tapijten, samen met mijn vriendin Ruslana. Ik ben
samen met haar en haar moeder gevlucht. We zijn in Heerde terecht
gekomen, in een kantoor dat omgebouwd is tot woonplek.
Ik heb werk gevonden in de McDonalds en ben begonnen met Nederlandse
les.

Over het werk

Het schilderij reflecteert op de verkrachtingen van Oekraïense vrouwen
door Russische soldaten in Bucha. Sommigen waren nog maar dertien,
veertien jaar oud. Ik vind het erg moeilijk om dat nieuws te verwerken. Met dit
schilderij geef ik uitdrukking aan die scherpe pijn.
Niet iedereen wil zo’n schilderij in de woonkamer. Daarom maak ik ook kleine
aquarellen, met vrolijker onderwerpen.

Wat het project voor mij betekent

Schilderen is een soort meditatie voor me. Het verlost me van zware
gevoelens. Na de aanmelding ontvingen we materialen, zodat we in Heerde
al konden beginnen met schilderen. Maar ik vind het ook fijn om naar Zwolle
te komen om aan een groter doek te werken.

Mijn droom

Mijn droom is om terug te keren naar Oekraïne en daar als grafisch
vormgever aan de slag te gaan.

Insta: vlvlrlnka

Svitlana Vorfolomiieva
Slavutych, Oekraïne
Over mij

Ik ben Svitlana, voormalig technisch medewerker van de Kerncentrale
Tjernobyl. Ze noemen me ook wel de kunstenaar van Tjernobyl. Na de
geboorte van mijn zoon in 2016 kreeg ik de behoefte een portret van hem te
maken. Ik ben autodidact maar het lukte. Sindsdien beschouw ik het verlaten
gebied van Tjernobyl als mijn inspiratiebron. Mijn werk toont verlaten plekken,
waar het net lijkt of de mensen zojuist zijn vertrokken. Ik heb geëxposeerd
in de centrale en heb met het werk van een achtergelaten fietsje met pop
een kunstprijs gewonnen. Ik kon me nooit goed voorstellen waarom mensen
hun woonplek achterlieten. Maar nu heb ik hetzelfde moeten doen. Ik reed
normaal gesproken via Wit-Rusland naar mijn werk maar dat kon in de oorlog
niet meer. Ik heb ontslag moeten nemen. De dag voor mijn vertrek ben ik
getrouwd. Mijn man is mij nagereisd – hij heeft trombose en kan niet in het
leger.Tjernobyl werkt door, ook in deze generatie. De oorlog is een nóg
grotere ramp. Maar als we Tjernobyl hebben overleefd zullen we deze ook
overleven.

Over het werk

Het schilderij toont mijn zoontje en een vriendinnetje met op de achtergrond
de oorlog. Het zijn beelden die ik tijdens onze vlucht met eigen ogen heb
gezien. Op de auto staat ‘Kinderen’. Toch is hij door de bezetter uitgebrand.
De beelden van de tornado komen uit de nachtmerrie van een vriendin: zij
zag hoe een tornado een klein sprietje gras wilde vernietigen. De tornado is
Rusland. De kinderen zijn dat grassprietje.
Wat het project voor mij betekent
Toen ik hoorde dat we een atelier en materialen tot onze beschikking kregen
begon het idee voor het schilderij in me te groeien. Uiteindelijk is het in een
paar sessies tot stand gekomen. Het was een moeilijke tijd. Alle gevoelens
kwamen naar boven. Ik zat opgesloten in mezelf, tot het schilderij af was. Nu
voel ik me weer vrij.
Mijn droom
Ik droom ervan om te blijven schilderen en te exposeren. Het gaat me niet
om de roem of het geld maar om bewustzijn te creëren. Ik heb ooit een flat in
Oekraïne met de opbrengst van mijn kunst kunnen kopen. Wie weet lukt me
dat in Nederland ook.
Insta: krevi_art

Sophia Pavlova
Kiev, Oekraïne
Over mij
Ik ben Sophia, geboren in een artistieke familie in Kiev. Mijn moeder is
kunstenaar en muzikant en mijn eerste leraar. Van mijn 14e tot mijn 18e
speelde ik in een band, op verschillende instrumenten. Toen overleed mijn
oma en werd ik depressief. Niets leek te helpen, ik wist niet meer wie ik was.
Ik probeerde intuïtief schilderen, een suggestie van mijn zus. Sindsdien weet
ik dat dit mijn pad is. Ik bestudeerde de grote kunstenaars en realiseerde me
dat ik de regels moet kennen maar tegelijkertijd vrij moet zijn. Ik ben verliefd
op kleuren, niet zozeer op vormen. Schilderen is een weerspiegeling van hoe
we ons leven leiden. Er is geen goed of slecht. Ieder mens is uniek en heeft
een heilige stem die haar of hem leidt. Je kunt in elke situatie kind zijn, en
gelukkig. Zelfs in een oorlog. Toen die begon voelde ik dat dit het was waarop
ik was voorbereid. Om te begrijpen dat wat er ook gebeurt, ik het aankan.
Het zijn interessante tijdens waarin we leven. We denken dat we beschaafde
mensen zijn, maar nee. We zijn onderdeel van de dierenwereld, van de
natuur.
Over het werk
Mijn schilderijen zijn intuïtief gemaakt. Ik kies eerst de kleuren en kijk wat er
gebeurt. Ik probeer niet te denken en laat de emoties van kritiek, verdriet,
geluk komen en gaan. Ik probeer niet perfect te zijn.
Wat het project voor mij betekent
Schilderen is mijn expressie, mijn stem. Ik was al gelukkig toen ik in
Nederland aankwam, had mijn heilige stem al gevonden. Ik kom graag in het
atelier om te praten en te schilderen. Ik blijf het liefst in Nederland. Ik hou van
de vibe en de openheid hier.
Mijn droom
Mijn droom is mensen te helpen begrijpen dat we niet weg hoeven te rennen
van moeilijkheden. En dat je transparant mag zijn. Zoals de grote ramen van
Nederlandse huizen - alles is zichtbaar.
Insta: giantflovver

Lilly Pavlova
Kiev, Ukraine
Over mij
Mijn naam is Lilly, kunstenaar, drummer en fotograaf. Als kind was ik al
bezig met creëren, geïnspireerd door mijn moeder. Zij liet zien hoe ik verf
en kwasten kan gebruiken en hoe te experimenteren met verschillende
technieken. Ze had een grote invloed op de ontwikkeling van mijn
persoonlijkheid.
Als kind en tiener kon ik dankzij het tekenen en schilderen dingen verwerken
en ontdekken wie ik ben. Met verschillende media, waaronder potloden,
acrylverf, oliepastels en spuitverf, kon ik mijn innerlijke wereld exporteren
naar de buitenwereld. Mijn werk is een combinatie van verschillende dromen,
emoties, herinneringen en gevoelens die ik ervaar.
Na de Russische aanval op mijn land is alles veranderd. Ik moest Oekraïne
verlaten en mijn familie, vrienden en atelier achterlaten.
Over het werk
De werken reflecteren gevoelens en emoties die ik de afgelopen drie
maanden ten aanzien van de oorlog heb ervaren. Elke vorm, kleur en vorm
is volledig intuïtief, maar samen vormen ze een compositie die een verhaal
vertellen.
Wat het project voor mij betekent
Als Oekraïens kunstenaar is het een eer om deel te nemen aan een project
dat mijn land steunt. Het verwarmt mijn hart om te weten dat ik zo een klein
beetje kan helpen. Ook ben ik blij om zo een verbinding tussen mijn land en
de bezoeker van mijn kunstwerken tot stand te brengen.
Mijn droom
Omdat ik me realiseer hoeveel dingen buiten onze controle liggen en dat
alles gebeurt met een reden, kan ik alleen maar dromen van vrede en
harmonie in onze wereld.
Insta: lilly_arts

Ruslana Bespala
Kiev, Oekraïne
Over mij
Ik ben Ruslana, afgestudeerd van de kunstacademie in metaal en keramiek.
Tijdens mijn studie ontwierp en knoopte ik tapijten. Mijn eerste ‘echte’
baan was het ontwerpen en maken van sieraden. Dat mis ik enorm nu ik
in Nederland ben! Kunst hoort bij me. Het gaat vanzelf, net als praten. Ik
experimenteer nu met nieuwe materialen. Dankzij dit project werk ik nu met
glas. Dat is heel spannend en verrassend. Ik maak vrolijke ontwerpen want ik
wil juist tijdens de oorlog mensen opvrolijken.
Over het werk
Mijn tapijt borduurt verder op mijn eerdere werk in Oekraïne. Het
glasmozaïek is een van mijn eerste projecten met glas. Ik heb gekozen voor
vrolijke kleuren en vormen: vogels, bloemen.
Wat het project voor mij betekent
In plaats van de hele dag het nieuws uit Oekraïne te volgen kom ik naar het
atelier en maak mooie dingen. Ik leer hoe Nederlandse kunstenaars kijken en
denken en ik kan een kleine bijdrage leveren aan de nood in Oekraïne.
Mijn droom
Mijn droom is om terug te keren naar een vredig Oekraïne en sieraden te
ontwerpen en te smeden.
Insta: 1lamma

Natalie Kondratenko
Romney, Oekraïne
Over mij

Hoewel ik al op leeftijd ben vind ik het nog altijd moeilijk om iets persoonlijks
over mezelf te vertellen. Ik ben moeder van twee geweldige kinderen. Ik heb
voor de oorlog drie jaar lang buiten Oekraïne gewoond zodat mijn kinderen
naar school konden.
Oekraïne is me heel dierbaar, ik hou van mijn land, en maak me grote zorgen
over de vrienden en bekenden die zijn achtergebleven.
Over het werk
Ik heb een pop aangekleed in de Oekraïense klederdracht. Deze dracht
hebben onze voorouders sinds de oudheid gedragen. De kleding verschilt
per regio, geslacht, leeftijd en gezinsstatus. Gemeenschappelijke kenmerken
zijn eenvoudige vorm, rijke afwerking en heel veel kleuren. De bloemenkrans
is de onmisbare hoofdtooi. Elke bloem heeft een eigen betekenis. Meisjes die
ze dragen worden geassocieerd met de rijzende zon.
Mijn droom
Mijn droom is om kunst te blijven maken.

Kiiashko Tetiana
Krimea, Oekraïne
Over mij

Ik ben in 1991 afgestudeerd als kunstenaar. Ik heb me gespecialiseerd in
de traditionele Petrykivka kunst, door Unesco beschouwd als immaterieel
erfgoed. Het werd van oudsher gebruikt om huismuren en alledaagse
huishoudelijke voorwerpen te versieren. Ik decoreerde serviesgoed tot de
economische crisis mij dwong om in Polen werk te zoeken. Toen mijn dochter
en ik nadachten over waar we naartoe konden vluchten zei ik spontaan
‘Nederland’. Ik ben dol op bloemen en beschouw dit land als één grote
bloementuin. Het bezoek aan de Keukenhof was een langgekoesterde droom
die uitkwam; een waanzinnige bron van inspiratie. En inmiddels heb ik werk
in een kas gevonden, met zaden. Fijn mijn handen in de aarde. In de natuur
is de oorlog ver weg.

Over het werk

Petrykivka is een traditionele Oekraïense decoratieve schilderstijl, afkomstig
uit het dorp Petrykivka in de oblast Dnipropetrovsk in Oekraine waar het
traditoneel werd gebruikt om huismuren en alledaagse huishoudelijke
artikelen te versieren.In 2013 werd het door UNESCO opgenomen in
de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de
Mensheid.
Het eerste paneel verbeeldt Adam en Eva in het paradijs. Het tweede De
Nacht van Ivanа-Kupala, een zonnewende festival, waarop jongeren het bos
intrekken om de bloem van een varen te vinden. Die bestaan niet maar als
je ze vindt ontdek je de schat verborgen onder de bloem. Meisjes maken
bloemenkransen en laten die drijven in de rivier, met de wens een geliefde te
vinden. Daarnaast heb ik een vaas beschilderd in de Petrykivka stijl.

Wat het project voor mij betekent

Het project helpt me om afstand te nemen van de oorlog. Ik wil kennis maken
met de Nederlandse kunst en mijn Zwolse vrienden iets laten zien van de
traditionele kunst uit mijn land. Door nauw met elkaar samen te werken
ontmoeten we elkaar van mens tot mens.

Mijn droom

Mijn droom is terug te keren naar de Krim, als de oorlog voorbij is. Ik hou van
haar geschiedenis, haar architectuur, haar kunst, haar zee. Mijn huis is daar.
Ik wil er een toeristisch bureautje beginnen en digitale kunst maken.
Insta: goldafish1

Samen aan de slag!
Everdien Post:
“Deze vaas is beschilderd door Kiliashko (Tanjya) Het was een bijzondere
ontmoeting. Tanya beschilderde aardewerk en ik werk met porselein. Met
schilderen op porselein was ik al begonnen, maar nu konden we daar samen
mee aan de slag gaan, met experimenteren met kleuren en kleine tegeltjes.
Het schilderen van deze vaas is echt wel een topprestatie. Het is zo moeilijk
om te schilderen op porselein en dan ook nog eens rond en zo groot. Dit is de
eerste porseleinen vaas die in Zwolle geschilderd is in de Petrykivka stijl en ik
vind het prachtig geworden!”
Kiiashko Tetiana:
“Ik werk graag met keramiek. Onze Oekraïense klei is zeer levendig,
kneedbaar. Nu ben ik in Nederland.In het atelier van mijn nieuwe
kunstenaarsvrienden probeerde ik een porseleinen vaas te schilderen. Nu
begrijp ik waarom porselein zo waardevol is. Het is prachtig, maar het is
moeilijk om erop te schilderen. Ik neem mijn petje af voor de Hollandse
Meesters. En dit is het resultaat van mijn werk”.
We weten nu wat we wel en wat we niet moeten doen, dus wie weet wat er in
de komende tijd nog gemaakt wordt.

Everdien Post
Zwolle

Over mij

Sinds 2015 ben ik porseleinspecialist en werk ik vanuit mijn eigen atelier
in Zwolle. Porselein voelt als het eindstation van een boeiende reis langs
creatieve tussenstations. In elke fase van mijn leven zie je mijn ‘drang’ om
te creëren, om dingen te maken, om vorm te geven. Toen ik begon met
porselein was ik eigenlijk meteen verkocht. Het heeft me vanaf het begin
geboeid en nooit meer losgelaten.

Over het werk

Titel: Silent witness
Er is enorme verwoesting aangericht in Oekraïne, een land, een regio, een
stad, een dorp, een straat, een flat.
Het land is kapot, zwart geblakerd, bloed.
Alles ligt in puin, brokstukken.
De grond is omgewoeld, door tanks, loopgraven. Daaruit ontstaat nieuw
leven. Klaprozen als stille getuigen, wuivend in de wind.
De oorlog kent veel lagen, patronen, zichtbaar en minder zichtbaar. Er is
tegelijk ruimte, voor licht, nieuw licht, nieuw leven.

Wat het project voor mij betekent

Ik kan me niet voorstellen wat het is om een oorlog mee te maken, te moeten
vluchten. De kunstenaars die bij ons zijn gekomen laten een diepe indruk op
mij achter. Ze zijn enorm gemotiveerd en geïnteresseerd en hebben elk hun
eigen verhaal, hun eigen dynamiek. Het is voor mij een verrijking en ook heel
motiverend.

Mijn droom:

Ik droom dat we de wereld een beetje mooier mogen maken. Door KUNST of
door elkaar te helpen...
Website: everdienpost
Instagram: everdienpost
Facebook: Everdien Post-Vinke
Instagram: Everdien Post

Waar zijn al die bloemen heen
Lang geleden
Waar zijn al die bloemen heen
Lang, lang voorbij
Waar zijn al die bloemen heen
Mee met meisjes één voor één
Zal men ooit wijzer zijn
O, zal men ooit wijzer zijn
Waar zijn al die meisjes heen (etc)
Mee met jongens, één voor één
Zal men ooit wijzer zijn
Zal men ooit wijzer zijn
Waar zijn al die jongens heen
In het leger één voor één
Zal men ooit wijzer zijn
Zal men ooit wijzer zijn
Waar zijn al die legers heen
Naar de graven één voor één
Zal men ooit wijzer zijn
O, zal men ooit wijzer zijn
Waar zijn al die graven heen
Onder bloemen één voor één
Zal men ooit wijzer zijn
O, zal men ooit wijzer zijn
Zou je niet wijzer zijn
(Pete Seeger 1957, vertaling Jan Rot 2015)

Elena Aristarkhova
Novotsjeboksarsk, Rusland
Over mij

Ik ben geboren in Rusland. Daar heb ik mijn design studie afgerond en ben ik
8 jaar lang als grafisch ontwerper werkzaam geweest. Sinds november 2013
woon ik in Nederland waar ik mijn liefde voor het schilderen weer opgepakt
heb. Momenteel geef ik schilder- en tekenlessen voor enthousiaste cursisten
van verschillende niveaus.

Over het werk

Titel: Kwetsbare toekomst
Als volwassene kunnen we zelf bepaalde keuzes maken: hoe we in het
leven gaan staan, welk pad we gaan kiezen. Maar kinderen zijn helemaal
afhankelijk van ons, van onze beslissingen. Als we de dromen van de
kinderen kapot maken ruineren we onze eigen toekomst. Zij zijn onze
toekomst en bepalen waar we naar toe gaan.
In dit schilderij wil ik graag de kwetsbaarheid van ons bestaan laten zien.
Kinderen zijn de personificatie van onze toekomst die zo breekbaar is
geworden.

Wat het project voor mij betekent

Ik wil graag Oekraïne ondersteunen door een kleine bijdrage te leveren.
Als vertaler heb ik verschillende kunstenaars beter leren kennen, wat heel
verrijkend is geweest.

Mijn droom

Ik wil geloven dat de toekomst niet verloren gaat. Zelfs in de schijnbaar
wanhopige situatie waarin we ons nu bevinden is de kracht van onze
kinderen, die nooit opgeven, een lichtend voorbeeld voor ons volwassenen.
Website: aljonaart.nl

Dolgor Dugarova
Tschita, Rusland
Over mij

Mijn naam is Dolgor Dugarova. Ik kom uit Siberië en woon nu in Hasselt.
Een aantal jaren geleden verloor ik in een korte periode vier mensen die mij
heel dierbaar zijn. In die periode ben ik eenzaam en depressief geweest.
Dankzij het schilderen ben ik daar uitgekropen. Kunst heeft geneeskracht. Ik
weet nu dat de menselijke tijdlijn altijd veranderd. Oorlogen komen en gaan.
We moeten ons lot kunnen dragen.

Over het werk

Titel: Wie doodde de ridder? De wereld is een theater. En wie is wie? Welk
masker moet ik vandaag dragen? Kan ik vandaag een toeschouwer zijn?
Vandaag wil ik niet deelnemen aan een toneelstuk dat leven heet. Een
theater zonder toeschouwers is geen theater.
Ik zal nadenken, overpeinzen en ervaren en me inleven. Ik zal lachen als het
grappig is en huilen als het drama... En dan zal ik vergeten. Of moet ik een
schrijver zijn? Ik zal het script schrijven en jij speelt.
Wie heeft de ridder vermoord?

Wat het project voor mij betekent

Mijn leven is nauw verbonden met Oekraïne. Mijn dochter en schoonzoon
zitten er momenteel vast; ik maak me zorgen over hen. Ik vind het fijn om
Oekraïense vluchtelingen te helpen. Zo draag ik toch een steentje bij.

Mijn droom

Mijn droom is om een school voor airbrush te beginnen. Ik geef nu al
schildercursussen maar deze techniek verdient echt meer aandacht.
Facebook: dolgor.art/

▲
In samenwerking:
Dolgor Dugarova en Azat Malik
Titel: ‘Apocalipce’

Willem Blok
Zwolle

Over mij

Wie je bent en wat je doet is voor velen een zoektocht, ook voor mij. Na
jarenlang ploeteren en zelfonderzoek weet ik het uiteindelijk: ‘Ik ben een
plaatjesmaker en een praatjesmaker’

Over het werk
Titel: Wat als....

Tijdens onze wandeling begin maart 2022 langs de Vecht bij Zwolle biedt
het landschap een krachtig beeld met veel tegenlicht. Het zou zomaar een
vredig schilderij met een wandelaar kunnen zijn. Maar tijdens het schilderen
zijn mijn gedachten bij de oorlog die een paar landen verderop woedt.
Verontrustende beelden van zinloos geweld en vluchtende mensen staan op
mijn netvlies. Hoe kwetsbaar is vrijheid, welvaart en democratie. Het zet je
aan het denken: Wat als… die brug daar in de verte je laatste vluchtroute is,
waarheen ga je dan?
De beelden van de verwoeste brug over de Irpin river doen mij denken aan
de brug over de Vecht bij Zwolle. Zo’n zelfde brug, zo’n zelfde rivier, dezelfde
mensen. Zo herkenbaar en toch onvoorstelbaar. Wat als…

Wat het project voor mij betekent

De afgelopen maanden heb ik bijzondere mensen leren kennen.
Kunstenaars, die onder stressvolle en moeilijke omstandigheden het
beste van hun leven willen maken. Hun creativiteit en veerkracht is
bewonderingswaardig en inspirerend.
Mijn droom
Dat het cynisme plaats maakt voor optimisme en het woord ‘geopolitiek’
definitief de geschiedenisboeken in kan.
Website: blk-studio.nl

Maarten Keijzer
Zalk, Kampen
Over mij

Mijn naam is Maarten Keijzer, ik ben beeldend kunstenaar
en vakdocent beeldende vorming. Mijn vakopleiding heb ik
gevolgd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Kampen.
Mijn werk bestaat uit schilderijen, tekeningen, foto’s en
muurschilderingen in opdracht. Daarnaast geef ik lessen
beeldende vorming en workshops.

Over het werk

Titel: Verdwijnpunt
Als schilder en tekenaar kan ik zeggen dat ik mij bezighoud
met de vraag: Waar ben ik, en hoe ervaar ik de ruimte?
Wordt deze ruimte die ik onderzoek gekenmerkt door
menselijke vormgeving, waar vaste patronen en zorgvuldige
cultivering het beeld bepalen, of is er sprake van een
veranderingsproces waar afbraak en wederopbouw, verval
en nieuw ontluikend leven aan de orde zijn, waar het
verstrijken van de tijd zichtbaar is geworden en zijn sporen
heeft achtergelaten?

Simone Guezen
Glasatelier Zwolle
Over mij

Glas fascineert me. Zowel het werken met glas als het uiteindelijke resultaat.
Glas is hard en sterk maar ook kwetsbaar en fragiel. Glas is kleurrijk en
het breekt licht in ontelbare varianten. Glas is onvoorspelbaar, het vloeit en
stroomt bij verhitting. Glas neemt zijn eigen vorm en ik speel daar, met alle
plezier, mee.
Ik werk al tien jaar met gekleurd glas. Toen de vraag voorbij kwam of ik deel
wilde nemen aan Quo Vadis hoefde ik niet lang na te denken. Natuurlijk. Ik
heb het als heel waardevol ervaren, ik heb inspiratie opgedaan en vrienden
gemaakt.

Over het werk

Het verhaal van mijn kunstwerk is gelaagd. Een transparant glazen werkstuk
in de vorm van een traan met de portretten van Zelensky en Poetin
tegenover elkaar boven een verwoeste stad. Ik kan alleen beschrijven hoe
het was want het is kapot gevallen. In duizend stukjes. Scherven horen ook
bij het leven, dat blijkt maar weer.
website: www.glasatelierzwolle.nl

Petra Ferweda
Zwolle
Over mij

Ik ben Petra, opgeleid als cultureel werker en projectmanager binnen de
kunst- en cultuursector. Na op interessante plekken gewerkt te mogen
hebben, ben ik vijf jaar geleden als autodidact illustrator verdergegaan
onder de naam Studio Ferweda, waar ik mij nu voornamelijk richt op Surface
Pattern Design.

Over het werk

Dit wandkleed draagt de naam ‘Thuis’. Na het zien van de vele schokkende
beelden waarbij mensen van de ene op andere dag hun thuis en thuisland
moesten verlaten als gevolg van geweld, moest ik ook denken aan deze zin
van dichter Liver Wendell Holmes: “Where we love is home, home that our
feet may leave, but not our hearts.” Een wandkleed dat warmte geeft aan
je huis en een ode is aan de cultuur en folklore van je thuisland. In dit geval
een samensmelting van Oekraïne (de rode bloemen en zonnebloemen) en
Nederland (Delfts blauw).

Wat het project voor mij betekend

Toen ik gevraagd werd een werk aan te leveren was ik blij, als klein
onderdeel van dit grotere en mooie project, een bijdrage te kunnen leveren.

Mijn droom

Dat iedere vluchteling kan terugkeren naar zijn thuis en diegene die wil
blijven in Nederland hier een veilig en warm thuis mag vinden.
Website: www.studioferweda.nl

Hans Wichers
Kunst-lijn 3 Zwolle
Leda en de Zwaan

Marien Heijboer en Simon Lake
Brandglas Zwolle
Over ons

Brandglass bestaat sinds februari 2017 en richt zich op het leveren van
ambachtelijk gemaakt glas-in-lood en op het in stand houden van bestaand
glas-in-lood, door reparatie en restauratie.
Wij hebben plezier in ons werk en delen dat graag met onze klanten. Niet
alleen door het leveren van mooie ramen en goede service, maar ook
door de klant te betrekken bij het ontwerp- en maakproces van het raam.
Dat houdt in dat er veel ruimte is voor uw persoonlijke inbreng en dat u
ook welkom bent om te komen kijken in het atelier als uw ramen worden
gemaakt.

Over het werk

In deze ramen hebben we de kenmerken van traditioneel Nederlands
glas-in-lood gecombineerd met onze voorliefde voor klassieke
wetenschappelijke illustraties. De rand, de gebruikte soorten glas en de
kleuren zijn overduidelijk traditioneel, de medaillons met geleedpotigen zijn
onze eigen toevoeging.
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