KUNSTRAI 2019; BEZOEKERS GEVEN ZICH BLOOT
BIJ THE NUDES VAN MICKY HOOGENDIJK
Van woensdag 17 tot en met maandag 22 april vierde de KunstRAI alweer haar 35e editie!
Tijdens dit jubileumjaar kwamen meer dan 17.000 bezoekers af op de meer dan tachtig
deelnemende galerieën. Schilderijen, beelden, fotografie maar ook toegepaste kunst en design
kwamen aan bod. Daarnaast kregen jonge galerieën de gelegenheid hun gedurfde
en vernieuwende aanbod te tonen. Maar de meest spraakmakende presentatie
was toch wel The Nudes van Micky Hoogendijk!

Nipple gate
Wanneer je met een kunstenaar terug gaat naar het moment waarop het idee ontstond voor
het betreffende nieuwe werk, ligt er altijd wel een filosofisch verhaal aan ten grondslag. Wat
precies aan de serie The Nudes ten grondslag ligt, kun je allemaal rustig nalezen op de site
van Micky Hoogendijk. Wat haar betreft, is The Nudes een antwoord op een actualiteit
waarin steeds meer wordt gecensureerd.
Hoogendijk: “We herinneren ons allemaal ‘nipple gate’, waar de tepel van Janet Jackson
leidde tot een wet in de VS, die voorschrijft dat alle live uitzendingen met een paar seconden
moeten worden vertraagd zodat we nooit meer zoiets vreselijks zullen zien. Ik had ook zo’n
censuur-moment: ik toonde op social media een van mijn werken en werd ineens door
Facebook en Instagram geblokt. De straf voor het tonen van ‘explicit content’: vijf dagen geen
toegang tot deze kanalen. Ik had er geen seconde aan gedacht dat mijn kunst als explicit
content/nudity gezien zou worden. Ik zie gewoon een mooi zwartwit beeld van een vrouw
die danst.”

Sensationele beleving
Het antwoord op die straf uitte zich o.a. in deze serie: The Nudes. Hoogendijk haalde alle
seksuele content uit de naakten die voor dit project poseerden, waardoor deze beelden
ontstonden. Mensen die ineengesmolten samen staan. Alle leeftijden, rassen, geloven en
geaardheden door elkaar. De naaktheid van de mens voordat ze zich schaamde, voordat we
kennis hadden van goed en kwaad en voor de censuur op social media. Haar werk gaat altijd
over kwetsbaarheid en de zoektocht naar kwetsbaarheid omwille van vrijheid. En wat is er
kwetsbaarder en vrijer dan naakt een stap naar iemand toe zetten?
De levensgrote beelden op de KunstRAI maakten heel veel los. Bezoekers gingen met
Hoogendijk in gesprek, vertelden ter plekke hun eigen verhalen, hun ervaringen en gaven zich
zowaar (soms zichtbaar geëmotioneerd) bloot. “De persoonlijke ondervindingen alsmede de
interessante gesprekken hebben een enorme meerwaarde gegeven aan deze beurs. Zowel
voor de bezoekers als voor mijzelf. Mijn grote dank gaat dan ook uit naar de organisatie, die
het mogelijk heeft gemaakt om deze installatie te presenteren. Het heeft mij enorm
geënthousiasmeerd en geïnspireerd voor deelname aan beurzen in de toekomst”, aldus
Hoogendijk.

Komende exposities
Vanaf 18 mei a.s. is een deel van het werk van Hoogendijk te zien bij William Turner Gallery in
Los Angeles. Deze prestigieuze galerie vertegenwoordigt een aantal van de meest opwindende
opkomende- alsmede gevestigde kunstenaars in LA en daarbuiten. Voor Hoogendijk moet dat
voelen als een thuiswedstrijd, aangezien zij de laatste jaren veel tijd in LA doorbracht.
Iets dichter bij huis: vanaf 21 mei a.s. exposeert Hoogendijk bij de hippe Think Jazzy Art
Gallery te Antwerpen en begin juni bij Van Loon te Vught in meer kerkelijke sferen. Zie
de website voor meer info.

LEEM WONEN blijft Micky Hoogendijk op de voet volgen en laat zeker weer van zich horen
indien zich wederom iets bijzonders aandient!
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