
Activiteiten 2021
LAB Nieuw en Meer biedt ruimte aan kunstenaars om hun werk te tonen aan de buitenwereld. 
Op de unieke combinatie van een kleine binnenruimte en een groot tuinachtig veld krijgen kunstenaars de 
kans om vrijuit te experimenteren. Naast de kunstenaars van ateliercomplex Nieuw en Meer zijn kunste-
naars van buiten het terrein welkom.   

Air Nieuw en Meer (Artists in Residence) presenteert regelmatig het resultaat van een werkperiode van 
3 maanden in een atelier op het Nieuw en Meer complex. 

Onder de noemer Project Space Nieuw en Meer presenteren jonge veelbelovende kunstenaars hun 
werk. Ook zoeken we naar combinaties met kunstenaars van Nieuw en Meer.

Project Space Nieuw en Meer

Wij hebben tot doel een platform te bieden voor het werk van aankomende (internationale) kunstenaars, 
waarin we een signaleer/pioniersfunctie willen aannemen. Bij Project Space Nieuw en Meer krijgen kunste-
naars de ruimte om te experimenteren met hun werk in het Paviljoen/de Keet en op het voorterrein. 
Dit jaar kozen we deze kunstenaars uit de jaarlijkse PROSPECTS-tentoonstelling van het Mondriaanfonds 
tijdens Art Rotterdam. 
De keuze viel dit seizoen op jonge kunstenaars omdat er vanuit Nieuw en Meer vaak gezegd wordt dat we 
met elkaar aan het verouderen zijn en er behoefte is aan verjonging. Daarom willen we een wisselwerking 
laten ontstaan tussen de jonge uitgenodigde kunstenaars en de kunstenaars van Nieuw en Meer.

In het kader van Project Space Nieuw en Meer toonden we 22 en 23 mei 2021
Romy Yedidia (1990 Tel Aviv, Israël) en Teun Castelein (1980 NL)

Romy Yedidia 

Architecturale elementen, zoals het 
gebruik beton, metaal en gips, ver-
wijzen naar de eeuwenoude traditie 
en voortdurendheid van de 
onderwerpen die Yedidia aankaart. 

Essentieel in Yedidia’s werkwijze, is 
het gebruik van haar lichaam als 
een transformerend object waar-
mee kritiek op body-politics wordt 
gegeven. Haar interactieve perfor-
mances, die steevast een beroep 
doen op het uithoudingsvermogen 
van de kunstenaar, hebben een 
focus op materialiteit en resulteren 
in blijvende objecten.Cornice, Nieuw en Meer 2021

Lab Nieuw en Meer 
Oude Haagseweg 51, 1066 BV Amsterdam 
info: https://nieuwenmeer.nl/initiatief/lab-nm/ 
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Teun Castelein is beeldend kunstenaar, sinds 4 maanden werkend op Nieuw en Meer. Hij presen-
teert een nieuw project met de titel Totems. Totems is een speels en licht subversief project over onze 
doorgeslagen regelgeving en de houdbaarheid ervan. Het raakt aan thema’s als de privatisering van onze 
samenleving en de verspreiding van desinformatie. Wie het oeuvre van Castelein een beetje kent weet dat 
hij geen schilderijen of sculpturen produceert en verkoopt. Toch lenen de tools voor dit project zich heel 
goed voor boven de bank. Dus mocht je ooit een werk van Teun Castelein willen bezitten, dan is dit een 
unieke kans daartoe.

Maurice Bogaert  8 aug 2021 Voorterrein Nieuw en Meer
Op uitnodiging van het LAB opent zondag 8 augustus, de achtste dag van de achtste maand, Kiosk, een 
winkel voor diverse souvenirs en frisdrank. Het werk werd oorspronkelijk ontwikkeld in opdracht voor 
de Paltzbiënnale 2021 en strijkt voor alle thuisblijvers, de komende maanden neer op het voorveld van het 
Nieuw en Meer terrein. Kiosk is een souvenirwinkeltje waarin objecten uitgestald staan die gemaakt zijn 
van wat Philp K Dick kipple noemt. “Kipple is a useless object, like junk mail or match boxes after you use the 
last match or gum wrappers (…) When nobody’s around, kipple reproduces itself. For instance, if you go to bed 
leaving any kipple around your apartment, when you wake up the next morning there’s twice as much of it. It always 
gets more and more.”

Nieuw en Meer 2021

Nieuw en Meer 2021

Corona Corso

Paltzbiënnale 2021



Rob van Betuw

Sinds een half jaar leg ik de stad vast 
door middel van straatfotografie in 
zijn puurste vorm. Door de coronacri-
sis heb ik mij als longpatiënt ‘beperkt’ 
tot drive-by shooting, dat wil zeggen 
gefotografeerd vanuit een rijdende 
auto, op de fiets en lopend.  
Altijd in beweging. Ik stop niet voor 
het maken van een beeld. Ik heb de 
situaties niet opgezocht. Ik begeef mij 
slechts van huis naar werk en markt. 
Alles is gefotografeerd met de 
telefoon Huawei P20

Ank Daamen

Deze tentoonstelling is een compromisloze 
volle viering van leven, natuur, universum, het 
vrouwelijke, het ritualistische, lucide, over diep 
weten vanuit organen en rouwen door steen. 

In 2021 heeft het LAB de volgende tentoonstellingen mede mogelijk gemaakt:

Nieuw werk van Ank Daamen
Future and past spiraling through ancestral garden
expositie in het Paviljoen/de Keet 19 en 20 juni 2021

Rob van Betuw, Drive-by shooting
expositie in het Paviljoen/de Keet 26 en 27 juni

Future and past spiraling through ancestral garden 2021



Expositie in het Paviljoen/de Keet 17 en 18 juli 2021

Van Rijn & Van Soest met Gabriel Kousbroek

Sinds vier jaar werken Van Rijn & Van Soest gezamenlijk aan het overtekenen van foto’s. Van Rijn, de fotograaf, en 
Van Soest de tekenaar. De onderwerpen worden vaak gezamenlijk gekozen: veelal landschappen, en bloemen die 
Van Rijn kweekt in de tuin bij het atelier.
Met krijt en pigmenten, potlood en inkt wordt op de foto’s getekend, zo dat foto en tekening een nieuw en 
beter beeld opleveren. Soms wordt met overmatig fixatief, dat licht ontvlambaar is, het werk gecontroleerd in 
brand gestoken waardoor kleureffecten ontstaan die niet te voorzien zijn. “In deze tijd waarin alles gereprodu-
ceerd kan worden verrijken wij de best mogelijke reproductie van ons eigen werk, en reproducties van antieke 
foto’s, als ondergrond voor het maken van unieke werken. Uitgangspunt in het werk is het arcadische of pasto-
rale landschap, aangetast door invloeden van de mens.”

Van Rijn & Van Soest

De vormen van de panelen 
zijn gebaseerd op ellipsvormige 
plankjes die in de vorige eeuw 
als volkskunst werden gemaakt. 
Hierop werden ansichtkaarten 
bevestigd waarvan de afbeelding 
in verf is aangevuld tot de rand 
van het plankje. De ovale vormen 
en afrondingen van het kader 
vallen ook samen met het blikveld 
zodat een meer gefocuste 
beleving van het beeld wordt 
opgeroepen.

Gabriel Kousbroek
 
Neuilly sur Seine 1965, France

Studied Interdicipline arts at the 
Gerrit Rietveld Akademie from 
1986-1990 specialising in 
Graphics, Sculpture and 
Audio-visuals, was expelled in the 
final year for wanting to graduate 
in various diciplines.
Lives and works in Amsterdam

Gabriel Kousbroek



Op 9 en 10 oktober presenteert Project Space Nieuw en Meer
Caz Egelie (1994, NL)

Op 11 en 12 september presenteert het LAB
Bart Kelholt (1946, NL) en Femke Berkemeier

Apprentice Master
 
Riëtte Wanders, Maya Berkhof, Arthur Dufoor, Krijn Kroes and Larissa Schepers presenteren de resul-
taten van hun samenwerking die ontstaan is tijdens het Master Apprentice programma, georganiseerd door het 
Kunstpodium T, Tilburg. Hierin werken net afgestudeerde kunstenaars samen met gerenommeerde kunstenaars 
en gaan een uitwisselingstraject van één jaar aan. Ze komen regelmatig samen en wisselen ideeën en ervaringen 
uit.
Eerder in het jaar kwam de groep samen om 3 constellaties van hun werk te maken waarin ze de individuele 
werken en hun relatie tot elkaars werk bespraken. Het resultaat was een tentoonstelling. Helaas viel de eerste 
publieke presentatie tijdens de lockdown waarin geen bezoekers werden toegelaten. Ondanks het feit dat het 
Master Apprentice programma is beeïndigd, hebben ze besloten hun werk nogmaals te laten zien in het atelier 
van Riëtte Wanders, Oude Haagse weg 89-A1 Nieuw en Meer.

Caz Egelie

Digital means and personal relationships 
also appear as a motive and method in 
Caz Egelie’s work.

Egelie transforms art history into a place 
of affection, confusion and fiction. 
This is a way for him to meditate the 
relationships between authenticity, origi-
nality and memory – mapping the place 
where a digital glitch inevitably shakes 
the identity of the original.

Bart Kelholt

De bronzen beelden van Bart Kelholt tonen dat monu-
mentaliteit niet afhankelijk is van schaal. 
De sculpturen zijn op zich zelfstaande massieve 
vormen met steeds verschillende binnenruimtes. In 
het ogenschijnlijk gesloten blok brons speelt zich een 
geheimzinnig en mysterieus leven af van intrigerende 
composities met fascinerende wanden en ruimtes.
De monochrome, bijna archaïsch aandoende 
bronsplastieken worden gekenmerkt door een keur 
aan uitgekiende geometrische vormen, die gestapeld 
of geschakeld nooit kil of meetkundig willen zijn, maar 
getuigen van een enorme aandacht  en liefde voor 
materiaal en vorm. Kelholt toont zich een meester van 
het kleine maar grootse gebaar. -- Etienne Boileau

Objects, no concepts! 2019, Palais de Tokyo

Bart Kelholt, brons 16x12x20 cm

In hetzelfde weekend van 9 en 10 oktober organiseert Riëtte Wanders in haar atelier:



Ju-An Hsieh

This project has been inspired by an 
experiment carried out by the biologist 
David Haskell. 
In his book The Songs of Trees (2017), 
Haskell mentions how he listens with 
trees in Manhattan and finds out that 
their growth has been affected by noise 
pollution, which has potential adverse 
effects on their health. 

On the basis of Haskell’s investigation, 
I am starting to make an audio-visual 
installation that recreates “the auditory 
perception” of trees in an immersive 
space of imagery.

Project Space Nieuw en Meer
Verwacht in november 15-29 november 2021

Ju-An Hsieh
Tree Hole - a project which relates to her artistic research on plant rights



Maud van den Beuken

ontwikkelde een simulatie van 
de meest gebruikte satelliet 
die de aarde observeert: 
Landsat 8 (NASA, USGS). 
Vanuit 8 verschillende
coördinaten in Nederland, 
België, Duitsland en de 
Noordzee ontmoette zij de 
satelliet op een hoogte van 
705 kilometer afstand. Een 
ontmoeting tussen land en 
lucht.

Mayra Sergio

combineert het vertellen 
van verhalen met ver-
rassend materiaalonder-
zoek en vakmanschap. 
Identiteit, geheugen en 
immigratie zijn in haar 
werk terugkerende 
thema’s.

Maud van den Beuken (1993, NL)

”Iets werkelijk groots zal men nooit kunnen maken.” schrijft kunstenaar Maud van den Beuken. Toch ervaart 
zij een urgentie telkens opnieuw een poging te wagen. In haar artistieke praktijk onderzoekt zij hoe de mens 
(subject) de aarde (object) definieert middels maat en massa. Bij Nieuw & Meer zal zij haar werk Mapping the 
Sky tentoonstellen waarin zij samenwerkte met cartograaf  F. Joosten om de lucht in kaart te brengen. Hoe 
definieert de lucht zichzelf als ruimte? Niet eerder werd de lucht als een op zichzelf staande ruimte, met maar 
enkele referentiepunten, in kaart gebracht. -- expositie 11 en 12 juli 2020

Mayra Sergio (1984, BRA)

This work explores the idea of identity loss in the process of adaptation to a new culture.
During a recent trip to my home country, I collected fragments of various types of landscapes; gathering ele-
ments that are becoming foreigner to me, and that embody the different and complex textures of Rio de Janeiro. 
In the Netherlands the collected elements went through different techniques of pulverization, becoming the 
remains of a former identity. The different powders were used as ink and applied with silkscreen onto a paper. 
-- expositie 11 en 12 juli 2020

Activiteiten 2020
Project Space Nieuw en Meer
11 en 12 juli in het Paviljoen/de Keet



Johannes Büttner (1985, DE) 
refereert in zijn werk aan maatschappelijke kwesties: van politieke crisis, energiebronnen en werk in het digitale 
tijdperk tot aan complottheorieën en esotherische ideeën.  
-- expositie 11 en 12 juli 2020

Philipp Gufler (1989, DE)
(in samenwerking met Johannes Büttner) kunstenaarsboeken, gezeefdrukte spiegel en ‘quilts’, 
video-installaties en performances: het werk kent vele verschijningsvormen. 
Het draait vaak om sociale en politieke thema’s als identiteit en queer.
-- expositie 11 en 12 juli 2020

Büttner en Gufler

For the exhibition, at Nieuw en Meer 
Johannes Büttner and Philipp Gufler are 
opening a new chapter of their ongoing 
collaboration.  After the exhibtion 
‘Bei Cosy’ (2017 at Rongwrong Amster-
dam, together with Richard John Jones) 
which was a homage to the same 
named queer bar bei artist Cosy Piero 
in the 1960s and ’80s in Munich and 
their intervention ’Glücklose Begegnung’ 
(2018) at ’Zur Klappe’, a former public 
toilet and cruising area in Berlin, they 
focus again on artifacts of LGBTIQ* 
history.  

A few meters away from Amsterdams’ 
most lovely cruising area in which peo-
ple can enjoy themselves around 
grazing Highland Cows Gufler and 
Büttner are gonna erect sculptures 
out of at the site found materials. The 
artworks will wear iconic T-shirts from 
the self-organised Forum Queeres Archiv 
München, in which Gufler is a mem-
ber since 2013. For ‘Dunlop’ (2018) 
Büttner collaborated with the musicians 
Philipp Welzenberg and Pablo Mateo 
and collected messages broadcasted 
from the future.

A tale of a Tub 2020, Rotterdam

It is getting alive“, 2020, BQ, Berlin

Project Space Nieuw en Meer
11 en 12 juli op het Voorterrein



Josephine Baan

She performs with her body 
and voice and makes instal-
lations, props, scripts and 
choreographies that
explore the spaces and 
relationships between the 
flesh and the word, human 
and non-human bodies, and 
change and preservation. 
Materially and performative-
ly thinking between things, 
beings and situations, they 
consciously switchperspective 
to influence roles and read-
ings of power and control 
in relation to affection and 
gestures of care.

Josephine Baan (1987, UK)

Josephine Baan ontwikkelt performances, installaties, scripts en choreografieën die de ruimtes en relaties 
verkennen tussen het woord en het lichaam; het menselijke en het niet-menselijke; de verandering en de 
instandhouding.
-- expositie 19 en 20 september 2020

Mette Sterre

The artist makes room for 
exploring and exploding the 
power structures that silently 
– although violently – regulate 
our lives. Quirky intimacy be-
tween the performer and the 
public is enacted as a meth-
od to confront our anxieties 
around normalcy and look 
into what most frightens or 
excites us. As the public inter-
acts unconventionally with the 
desired object – an ‘unnatu-
ral’ body – also our notions 
of ‘heterosexual alignment’, 
integrity and wellness fall 
apart and reveal themselves 
as criticisable fictions.

Mette Sterre (1983, NL)

Mette Sterre’s werk ontvlucht gefixeerde definities. Het overstijgt performance, installatie, digitale technieken, 
kostuum ontwerp en sculptuur – mogelijkerwijs breidt het territorium uit zonder begrenzingen.
-- expositie 19 en 20 september 2020

Mette Sterre - Black hole empire, 2017

Black hole empire, 2017,

Project Space Nieuw en Meer 19 en 20 september 2020

Josephine Baan en Mette Sterre - Nieuw en Meer 2020


