FOTOGRAFIE

Hagenezen kochten voor
een prikkie een portret
van Robin de Puy
Jan van Tienen
sep. 18 2017, 4:00pm

En betaalden er direct ook een voor een vluchteling.
Zairah, door Robin de Puy voor Studio Aleppo. Al het beeld met dank aan Robin de Puy

Deel

Tweet

Iets doen voor een medemens, dat is altijd een goed idee. Robin de Puy doet dat
door mee te doen aan de nieuwe editie van Studio Aleppo, een initiatief van
Paradox en de Syrische fotograaf Issa Touma. Bij Studio Aleppo worden
bekende fotografen gevraagd om portretten te maken van Nederlandse
stadsbewoners. Die mensen betalen een zacht prijsje voor een portret van een
topfotograaf (eerder deed Koos Breukel al mee), maar ze doen ook een goede
daad: ze betalen meteen voor een portret voor een vluchteling. Alle portretten
worden tentoongesteld op locatie en in een online galerij. Zo bouwt Studio

Aleppo aan een groeiende gemeenschap van nieuwe Europeanen. Robin de Puy
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het project.

Gesponsord

Polo Places: Voor wie wel wat avontuur kan gebruiken

Volg Willem en zijn vrienden op pad naar de tofste plekken van Nederland.
De nieuwe Polo, klaar voor avontuur.

Creators: Hé Robin, waarom doe je mee met Studio Aleppo?
Robin de Puy: Er is te veel negatief gelul over vluchtelingen, er is te veel
geschreeuw van mensen die geen idee hebben. Dus is het goed als er af en toe
tegengas wordt gegeven. Portretten maken is mijn manier om mensen een kans
te geven eens rustig te kijken, zonder het geschreeuw van de buitenwereld. Wat
en wie zien we eigenlijk?

Door verder te gaan binnen onze site, stem je in met ons gebruik van cookies. Wil je niet dat we
cookies plaatsen, maak dan gebruik van de Cookies Consent Tool om je instellingen aan te
passen. Voor meer informatie, zie onze Cookies Policy.

Su iyan, door Robin de Puy voor Studio Aleppo

Waarom?
Als ik een portret maak, ontstaat er ook een ontmoetingsplek, een ruimte
waarin verhalen gedeeld worden of waarin nieuwe verhalen kunnen ontstaan.
Studio Aleppo biedt zo'n ruimte ook fysiek: we schieten de portretten ter
plaatse in Den Haag en mensen kunnen die portretten dan ook daar bekijken. Ik

hoop dat het publiek de tijd en rust krijgt om eens goed naar een ander mens te
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ander. Confronteren met kietelen in plaats van met schreeuwen, dat vind ik wel
een mooi principe.
Hoe vind je dat Nederland omgaat met vluchtelingen?
Het is te kort door de bocht om te zeggen dat er alleen negatieve berichtgeving
is. Er zijn ook mooie initiatieven. Maar feit is wel dat zo'n afgrijselijk bericht als
wat toen op PowNed verscheen, over die Syrische jongen die verdronk in dat
zwembad en waar dan lacherig over werd gedaan, dat dat ook een realiteit is.
Zoiets is een haardje van narigheid, waar mensen dan op inhaken, en dan wordt
het echt een drama. Ik denk dat voor sommige mensen die weinig idee hebben –
die alleen op bepaalde facebookberichten of tv-programma's afgaan – het beeld
over vluchtelingen negatief wordt gekleurd. En dat hoop ik dus met mijn
inbreng bij Studio Aleppo een beetje recht te zetten. 'Kijk', wil ik zeggen. 'Het is
een mens zoals jij of ik'.

Dick, door Robin de Puy voor Studio Aleppo

Moeten we in Nederland meer contact met nieuwkomers hebben?
Ik zeg niet dat iedereen zich à la minute moet gaan verdiepen in nieuwkomers.
Ik denk dat veel mensen genoeg hebben aan hun eigen sores – dat kun je ze niet
kwalijk nemen. Er zou wel wat meer nieuwsgierigheid naar de ander mogen
zijn, dat zou een mooie stap zijn.
Iedereen heeft zijn eigen leven, niet iedereen is geschikt om 'iets te doen met

een vluchteling'. Volgens mij is dat maar voor een klein aantal mensen
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Ik probeer het genuanceerd te zien. Je hoeft niet allemaal naar een
asielzoekerscentrum te gaan om te helpen, het is niet voor iedereen weggelegd.
Maar die harde, ongenuanceerde taal die mensen voor asielzoekers over
hebben, dat zou ik al graag wat zachter maken. Dus ik nodig iedereen uit om
gezellig langs te komen bij Studio Aleppo.

Hanin, door Robin de Puy voor Studio Aleppo

Zairah, door Robin de Puy voor Studio Aleppo
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Martina, door Robin de Puy voor Studio Aleppo

De portretten van Robin de Puy zijn nog tot en met 30 oktober te zien in Humanity
House in Den Haag. Op de website van Studio Aleppo lees je meer.
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KUNST

Mensen delen trots welk kunstwerk ze
voor een prikkie kochten
Hoe betaalbaar is de Aﬀordable Art Fair?
Deel

Tweet

Anne Myrthe Korvinus
nov. 7 2017, 12:00pm

Al het beeld door de auteur

Kunst kopen is toch wel een relatief duur ding om te doen. Gelukkig is er de
Affordable Art Fair, waarvan de naam doet vermoeden dat daar dus een
heleboel betaalbare kunst te scoren is. Afgelopen weekend ging ik er eens
kijken, om te zien wat voor werken de mensen daar voor een prikkie kochten en
vervolgens in een jasje van bubbeltjesplastic trots mee naar huis namen. En ik
leerde vooral dat betaalbare kunst kopen nog steeds een relatief duur ding is om
te doen.
ADVERTENTIE

Zoals je van een kunstbeurs verwacht, werden de stands bevolkt door sober
zwart geklede vrouwen en mannen met perfect gekamde snorren. Alles werd uit
de kast getrokken om de meute naar de koopwaar te trekken. Er was een galerie
die dat met pepernoten deed, een ander koos voor champagne – waarvoor dank,
trouwens. Maar wat werd er zoal aan kunst voor een zacht prijsje gekocht?
Enkele blije spekkopers deelden met ons hun zojuist aangeschafte pareltjes.

Kunstwerk: Structure of Dreams (2013) Ruxandra Cristina BOCIN DUMITRIU

Inge Verschoof (25)
Prijs: 1000 euro

Ha! Je hebt je moeder meegenomen, betekent dit dat zij heeft betaald?
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Kreeg je een budget waar je je aan moest houden?
Een beetje. Mijn moeder zei dat ze tweeduizend euro bij zich had.
Had je dat hiervoor over gehad?
Dat is wel echt veel voor een foto. Het is uiteindelijk niet mijn geld, maar ik
denk dat 1500 misschien wel had gekund. Maar ik heb een heleboel mooie
dingen gezien die vierduizend euro waren, dat vond ik voor een kunstwerk toch
wel nét te ver gaan.
Was dit kunstwerk dan wel wat je zocht?
Dit is mijn eerste kunstwerk ooit, dus ik had echt geen idee. Ik was wel op zoek
naar iets wat tijdloos is. Het moest niet te perfect zijn. Je ziet veel dingen die te
perfect zijn. Ik vind perfecte vrouwen niks. Of mensen. Of een gelukkig
gezinnetje hier in het midden. Dan vind ik het niks.
ADVERTENTIE

Ga je nu je aankoop vieren?
Nou toevallig ga ik vanavond naar Museumnacht, dus ik heb een ontzettend
culturele dag. Maar nu ga ik eerst lekker een biertje drinken met mijn moeder.

Kunstwerk: Oevre Artististe Pascal Gillard

Gerrit Schol (61)
Prijs: 2000 euro
Ik zie hier vooral schilderijen voorbijkomen, maar dit is andere koek.
Het is een deur van een oude lelijke eend.
Heb je iets met auto's?
Helemaal niets. Maar ik zag het en vond het leuk. Het is onderdeel van een
groter kunstwerk bestaande uit negen delen.
Maar tweeduizend euro is best een hoop geld.
Ze vroegen meer, maar ik ben begonnen met afdingen. Hij was 2700, maar wij
hebben er tweeduizend voor betaald.

Wat een deal.
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tegenvallen. De prijzen zijn redelijk aan de hoge kant voor de normale mens.
Daar kan ik me in vinden. Voor een prikkie kun je hier niet echt wat
vinden.
Het wordt allemaal zo opgeblazen. Die galeriehouders bijvoorbeeld: die moeten
dan ineens met een rode broek, een roze stropdas en een blauwe bril rondlopen.
Maar het enige wat ze kunnen is kunst verkopen. Kunstenaars doen daar soms
aan mee, zo geef je kunst een soort externe status die het in mijn visie niet
heeft.
Het is eigenlijk gewoon business hier.
Het is heel simpel. Die hele kunstwereld is net zo'n enge wereld als de
vastgoedwereld of drugswereld. De bedrijfsstructuren zijn hetzelfde. Ik heb daar
niet mee te maken, maar de meeste kunstenaars moeten toch vreten.
ADVERTENTIE

Die maken dingen die lekker verkopen bedoel je?
Nou het valt me wel heel erg tegen. Je ziet een heleboel herhaalpapegaaien, dan
hebben ze het idee dat het leuk is en maken ze vijftien keer hetzelfde en zit er
totaal geen evolutie in. Dat is jammer.

Kunstwerk: SHUICHI NAKANO

Guy Vuurman (18)
Prijs: 180 euro
Vergeleken met de vorige man die ik sprak, ben jij wel echt een stuk
jongere koper.
Eigenlijk wilde ik het zelf kopen, maar ik ben 18 en ga niet 180 euro uitgeven
aan een schilderij. Daar ben ik een beetje jong voor. Ik heb het geld niet. Ik ben
aan het sparen voor een reis.
Hoe heb jij je ouders dan omgepraat om dit voor je te kopen?
Nou, ze stelden het zelf voor. Gisteren was ik hier met mijn vriendinnetje en
zag ik deze en vond hem meteen heel tof. Mijn ouders waren hier los van mij en

vonden het wel wat voor me. En ik moest nog iets krijgen voor mijn diploma en
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Het kunstwerk is van een bekende Japanse kunstenaar. Doet dat er toe?
Ik heb het niet op naam uitgekozen. Hij maakt allemaal van dit soort steden
met uitvergrote dieren boven de stad. Die met walvissen was heel vet maar
groter en duurder. Er zijn wel mensen die dingen daarop uitkiezen, die vinden
de Mona Lisa helemaal geweldig. Maar dat ding is fucking klein.
Denk je dat je eerste kunstwerk het begin is van een grote kunstcollectie?
Ligt er beetje hoe mijn leven gaat zijn. Misschien word ik wel heel arm en kan ik
het helemaal niet betalen. Of misschien word ik heel rijk en is dit de eerste van
velen, en ga ik de geschiedenis in als een van de grootste kunstverzamelaars
ooit. Maar die kans is niet heel groot.

Kunstwerk: All I saw was Sky – Andrew Millar (2017)

Daphne Citroen-Boom (32) en Daniel Citroen (31)
Prijs: 230 euro
Dit is vast niet het eerste kunstwerk dat jullie samen kopen.
Er hangen wel al redelijk wat dingen aan de muur.
ADVERTENTIE

Dit is wel echt een koopje in vergelijking met sommige werken hier.
Ik vind het inderdaad niet duur voor zoiets moois. En er zit een lijst bij en je
kunt hem zo mee naar huis nemen. Het is niet duur, maar ook geen koopje.
Misschien als het vijftig euro was geweest, dan had ik het wel een koopje
genoemd.
Maar wat zouden jullie er maximaal voor neerleggen?
Nou je gaat natuurlijk niet zomaar een kunstwerk van duizend euro kopen. En
ik heb toch een beetje een psychische grens van rond de drie- en vijfhonderd
euro. Dan heb je nog net het idee dat je niet een belachelijke impulsaankoop
doet.
Dus jullie hebben een weloverwogen besluit genomen?
We waren niet echt op zoek, want we kwamen hier eigenlijk om een cadeau voor
een vriendin uit te zoeken. Maar dan blijf je toch hangen. Het was een beetje zo

dat we erlangs liepen en we het gelijk mooi vonden. Dan zie je het bedrag en
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Wat vind je van de rest van de prijzen dan?
We hebben kunstwerken gezien van zesduizend euro, hoe 'affordable' is dat?
Ach ja, zolang je het maar mooi vindt.

Kunstwerk: Andrew Millar (2017)

Lizzy Houben (34) en Débora Matsufuti (31)
Prijs: 780 euro
Dit komt me bekend voor. Die galeriehouder heeft vast een goede babbel?
Ja hij was wel geliefd.
Maar het kunstwerk van de vorige kopers was toch een tikkie goedkoper.
Hebben zij een goede deal en jullie niet?
Wat wij hebben gekocht is er in veel minder oplagen, waardoor het duurder
wordt. Wat de koop voor onszelf wel aantrekkelijker maakt, is dat wij huren. Dat
scheelt wel echt in de prijs.
ADVERTENTIE

Leg eens uit.
Nou we hebben nog een ander veel groter kunstwerk aangeschaft van 1200
euro. Dus dat is vrij veel geld in een keer. Dus nu betalen we per maand vijftig
euro en dan valt het allemaal heel erg mee. Je betaalt het in termijnen af. Stel
we vinden hem over een aantal jaar niet meer mooi dan kunnen we hem nog
ruilen.
Heeft jullie huis zoveel lege muren dan?
Nee eigenlijk niet. Het grote kunstwerk komt boven ons bed, maar deze komt op
de WC te hangen, omdat het de enige lege plek is die we ervoor hebben.
Hadden jullie wel een budget afgesproken voor de twee werken?
Nee niet zozeer. Er zijn een heleboel werken die we gezien hebben en
drieduizend euro kosten.
D: Als het dan echt mindblowing is, dan doet het misschien wel zeer maar het
zou geweldig zijn.
L: Nee dat zouden we nooit doen. We hebben ook een nieuwe auto nodig.

