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Tekeningen van formaat
Sinds 2013 organiseert Manja van der Storm jaarlijks een
Tekenkabinet. Met werk van vaak honderd kunstenaars
toont ze een overzicht van de hedendaagse tekenkunst.
Na vijf jaar presenteert ze in Assen Tekenkabinet XL: een
selectie van 15 tekenkunstenaars met louter grote werken.

ILLAND PIETERSMA

V
ijf jaar geleden had Kunst-
Salon het Tekenkabinet al
naar Assen gehaald. Met
werk van ruim honderd

kunstenaars die van A tot Z de wan-
den van het toenmalige expositie-
pand aan de Vaart nz vulden met al
hun verschillende manieren van te-
kenen, was het een soort staalkaart
van de Nederlandse tekenkunst.

Eigenlijk is die uitnodiging de re-
den dat het Tekenkabinet een jaar-
lijks rondreizend evenement is ge-
worden, vertelt Manja van der
Storm. ,,In de zomer van 2013 kon ik
in Purmerend het Museum Water-
land afhuren. Dan staat het twee we-
ken leeg. Ik kon natuurlijk een ten-
toonstelling met eigen werk inrich-
ten, maar dan komt daar alleen maar
dezelfde, bekende kring van belang-
stellenden op af. Daarom wilde ik
wat collega’s uitnodigen. Omdat ik
zelf veel teken, heb ik andere teke-
naars gevraagd. Voordat ik het wist,
had ik 130 aanmeldingen. Zo ont-
stond het Tekenkabinet. Rudy Lan-
jouw van de KunstSalon vroeg mij
vervolgens de expositie ook in As-
sen te tonen. Toen ging het Tekenka-
binet dus op reis. Vanuit een een-
voudig idee is daardoor de jaarlijkse
tentoonstelling ontstaan, die op ver-

schillende plekken te zien is.’’
Tekenen is lang een ondergescho-

ven kindje geweest in de kunst. ,,Ik
kon er bijvoorbeeld niet op afstude-
ren’’, zegt Van der Storm die haar op-
leiding genoot aan Academie Miner-
va in Groningen. ,,Het wordt vaak
gezien als schets, terwijl werk op pa-
pier minder waard lijkt dan bijvoor-
beeld schilderkunst. Maar dat is niet
zo. Het is toegankelijk; je kunt het zo
oprollen en meenemen, het scheelt
een hoop gedoe met kwasten en verf
mengen, en het hoeft niet te drogen.
Tekenen is een heel directe manier
van werken: zodra je een streep met
een stuk Siberisch krijt zet, staat het
er meteen en staat het vast. Je ziet
onmiddellijk wat je hand doet. Teke-
nen maakt een verbinding tussen
wat je in je hoofd denkt en met je
hand op papier zet. Met zulke simpe-
le middelen als potlood en papier,
kun je de hele wereld aan.’’

In haar Tekenkabinet laat Van der
Storm zien dat tekenen meer is dan

die twee basismaterialen. ,,De een
tekent met kleur, de ander in zwart-
wit. Karin van Dam hanteert bij-
voorbeeld een grafietstift. Daarmee
maakt ze verschillende structuren,
waarin glans en textuur een rol spe-
len. Lisa Couwenbergh voegt aan
haar tekening 3D-elementen toe in
bijvoorbeeld keramiek, terwijl Allie
van Altena verf gebruikt, draad door
het papier weeft of juist dingen uit-
snijdt. Ook zulke handelingen kun je
als ‘tekenen’ opvatten. Ieder heeft
zijn eigen werkwijze. Het Tekenkabi-
net onthult daarmee werelden, die
we nog niet kennen.’’

Tekeningen zijn ook kwetsbaar.
,,Jazeker. Bij elke tentoonstelling
maakte ik doosjes op maat voor de
tekeningen. Dat is niet alleen handig
voor transport, maar geeft ook aan
dat ik er zorgvuldig mee om ga. In-
middels ken ik ook verzamelaars die
thuis tekeningen niet aan de muur
hangen, maar in een doos bewaren.
Zo nu en dan openen ze die om het
werk te bekijken en ervan te genie-
ten. Die gaan er echt voor zitten en
koesteren zo hun kunst.’’

Inmiddels is KunstSalon Assen
een van de partijen die twee keer per
jaar exposities verzorgt in KINK in
De Nieuwe Kolk. ,,Ik voelde mij ver-
eerd, dat ik voor deze museale ruim-
te was uitgenodigd. Maar ik zag ook

meteen in dat het vaste concept van
honderden tekeningetjes in deze
enorme ruimte niet zou werken.
Daarom heb ik hier gekozen voor te-

keningen van formaat van een klei-
ner aantal kunstenaars. Vijftien ‘gre-
atest hits’, zeg maar. Onder hen zijn
Anouk Griffioen, die wandvullende
installaties maakt, Pedro Bakker, die
vorig jaar de Gerrit Benner Prijs won,
en Arno Kramer, die met zijn Dra-
wing Centre in Diepenheim van gro-
te betekenis is geweest voor de te-
kenkunst. Na vijf jaar vallen dingen
op hun plaats. Onlangs heeft het Te-
kenkabinet een vaste plek gekregen
in een paviljoen in het Amstelpark
in Amsterdam, waar ik woon. En de-
ze XL-versie vormt een mooie vie-
ring van het eerste lustrum.’’

Tekenkabinet XL, met Rosemin Hen-

driks, Marisa Rappard, Stan Klamer

e.a. T/m 15 april in KINK, Weiers-

straat 1, Assen. Open: di-zo 11-17.

Opening: morgen om 16.00 uur door

Harry Tupan, directeur van het

Drents Museum.

‘Met potlood
en papier
kun je de hele
wereld aan’
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Manja van der Storm, organisator van Tekenkabinet XL, voor een tekening met

3D-elementen van Lisa Couwenbergh.
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