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Naam: Tegene Kunbi

Leeftijd: 36

Discipline: abstracte schilderkunst

Residency: Blaricum 

(Dooyewaard Stichting)

Atelier: ondergronds 

met daglicht van boven

Waar kom je vandaan?

‘Ik ben opgegroeid in Addis Abeba, Ethiopië, en

heb daar een kunstopleiding gevolgd. Met een

beurs ben ik daarna naar Berlijn gegaan om

aan de Universität der Künste verder te stude-

ren. Daar woon ik nog steeds met mijn gezin,

dus ik reis momenteel veel op en neer.’

Hoe lang werk je al in Nederland?

‘Een jaar. En daarvoor exposeerde ik al in Ne-

derland. Via mijn galerie in Arnhem zijn de con-

tacten met de Dooyewaard Stichting tot stand

gekomen. Zij kenden mij de Van Gogh-prijs toe

en daar hoorde deze residency in Blaricum bij.’

Is je verblijf hier van invloed op je kunst?

‘Ja. Dat merk ik vooral als ik weer even in Berlijn

ben geweest; het werk dat ik daar maak is an-

ders. De rust van deze omgeving heeft zijn uit-

werking op mijn gemoed en dus ook op mijn

kunst. Maar ook de seizoenen. Zo kun je aan

de kleuren en textuur van sommige schilderijen

zien dat ik ze in de herfst heb gemaakt, als het

buiten nat en modderig is. In de winter kwam

Artist in residence
In Nederland

er een bepaalde grijstint in mijn werk, terwijl ik

nu veel vrolijkere kleuren gebruik. Een grote

verrassing was het toen ik in het voorjaar te-

rugkwam uit Duitsland en ik ineens velden vol

gekleurde bloemen in bloei zag. Wauw!’

Vertel eens iets meer over je werk?

‘Mijn schilderijen gaan over vorm en kleur. Ik

ben niet geïnteresseerd in het maken een poli-

tiek statement of het uitdrukkelijk geven van

mijn mening. Ik schilder vanuit mijn emotie en

reageer tijdens het schilderen intuïtief op wat er

op het doek gebeurt. Soms zoom ik in op een

detail, dan weer kijk ik naar het grote geheel:

werken de kleuren en vlakken of is er nog iets

nodig?’

Wat vind je het meest bijzonder aan je verblijf in

Blaricum?

‘De historie van de plek. In de omgeving van

Blaricum en Laren hebben veel kunstenaars

gewerkt. In het atelier hiernaast verbleef Mon-

driaan precies honderd jaar geleden, in 1917,

toen De Stijl ontstond. Dat zij door hetzelfde

landschap werden omgeven en misschien wel

in een vergelijkbaar huisje verbleven, vind ik

heel mooi. Dan voel ik dat ik onderdeel ben van

die geschiedenis, dat ik een schilder ben.’

Hoe lang ben je nog hier?

‘Tot oktober. Daarna ga ik terug naar Berlijn en

exposeer ik daar ook meteen. En vervolgens

ga ik twee weken naar Casablanca als artist in

residence, met aansluitend een expositie. Ik

verwacht dat de Marokkaanse kleuren ook hun

uitwerking op mijn kunst zullen hebben.’

Het werk van Tegene Kunbi is in oktober te

zien in Galerie Gerken (Berlijn) en in januari bij

Margaret Thatcher Projects (New York).

Tegene Kunbi

Het atelier van Tegene

Kunbi in Blaricum



Lenneke Wispelwey, 

Wǔshí wǔ shengyu 

(55 leftovers), 2017, 

keramiek en glazuur
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men. Het was wel een cultuurshock. Het ver-

keer bijvoorbeeld: iedereen let alleen op wat er

voor hem gebeurt en toetert om zijn komst aan

te kondigen. Je moet als voetganger echt

gáán, als je twijfelt ontstaat er chaos. Ik moest

even acclimatiseren, maar kwam al snel in een

fijne, eenvoudige routine: bij een kraampje een

soort eierpannenkoek halen als ontbijt, werken,

noedels eten, weer werken. Alles speelde zich

af op een vierkante kilometer.’

Wat heb je gedaan tijdens de residency?

‘De mogelijkheden waren eindeloos. Je kon in

Jingdezhen greenware kopen: ongebakken

kopjes, losse tuiten, oren. Daar ben ik proeven

mee gaan doen, maar ik heb ook een vaas en

serviesgoed gemaakt. De plaatselijke glazuur-

winkel leek wel een snoepwinkel met glazuur in

allerlei kleuren. Je kiest iets uit en dat scheppen

ze vervolgens met een pollepel en trechter in

een flesje, waar een handgeschreven etiketje –

in het Chinees – op wordt geplakt. Je hebt geen

idee wat erin zit, met chemische stoffen nemen

ze het minder nauw. Toen de studenten na

twee weken vertrokken, heb ik met de door

hen achtergelaten glazuren ‘55 leftovers’ ge-

maakt: ik bakte 55 kopjes met verschillende gla-

zuren af, die allemaal een ander effect hadden.’

Wat heeft je verblijf in China je gebracht?

‘Voor mij ging het vooral over loslaten. Mijn

oma overleed vlak voor mijn vertrek. Zij was

vroeger heel reislustig, dus ik had het gevoel

dat ze een beetje met me mee reisde. Maar ik

moest ook de controle uit handen geven en

relativeren. Als ik iets had gemaakt, werd dat

gebakken in een publieke oven, samen met

werk van anderen. Ik moest erop vertrouwen

dat er voorzichtig mee om werd gesprongen

en dat het heel uit de oven kwam.’ 

Is er op werkvlak nu iets veranderd?

‘Ik ben gaan nadenken over mijn manier van

werken en wil een deel van mijn producten bij

een label onderbrengen, dat dan de productie

en distributie verzorgt. Dan heb ik meer tijd en

ruimte voor nieuwe ontwerpen en het maken

van limited editions. Ik neem dit jaar sowieso

tijd om nieuw werk te maken, dat ik uitbreng bij

het tienjarig bestaan van de studio.’

Meer weten? Lenneke deed verslag van haar

ervaringen op de website van Voordekunst.

www.voordekunst.nl/projecten/5326

www.lennekewispelwey.nl

Lenneke Wispelwey 

in Jingdezhen
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Naam: Lenneke Wispelwey

Leeftijd: 38

Discipline: keramiek

Atelier: werkplaats met winkel in 

het Modekwartier in Arnhem

Residency: Jingdezhen, China

Hoe lang bestaat je designstudio?

‘Volgend jaar 10 jaar. Mijn concept is tijdens mijn

afstuderen ontstaan: afdrukken van reliëfs en

structuren in glas combineer ik met eigen vor-

men tot assemblages in keramiek.’

Waarom koos je voor een residency in China?

‘ArtEZ deed een oproep voor studenten en

alumni. Ik reageerde en mocht mee. Een ideale

kans om mijn horizon te verbreden, op per-

soonlijk en professioneel vlak. Omdat ik al sinds

mijn afstuderen mijn werk zelf produceer en

het meteen goed opgepikt werd, kom ik er

vaak nauwelijks aan toe om iets nieuws te ont-

wikkelen. Ik wilde mezelf tijdens deze kleine

maand de ruimte gunnen om onderzoek te

doen en te experimenteren.’

Had je vooraf een plan?

‘Nee, ik heb ter plekke alles op me af laten ko-

Artist in residence
In China


