
‘Als kunstenaar gaat het mij niet alleen om 
het maken van mooie dingen en het 
ontvangen van een schouderklop: kunst is een 
soort communicatie, een boodschap.’ 
 
Tracy Emin, kunstenaar 
 
 



Vrede van Breda 

      In 2017 is het 350 jaar geleden dat we de Vrede van Breda vierden.  
Deze gebeurtenis zal in onze stad op verschillende manieren 
herdacht worden en aandacht krijgen. Nieuwe Veste wil hier graag 
bij aan sluiten door ons halfjaarthema hieraan te verbinden. De 
wereldvrede staat flink onder druk en er zijn grote, politieke en 
maatschappelijke verschuivingen gaande. We kiezen daarom voor 
een thema dat  enerzijds past bij deze ontwikkelingen en anderzijds 
bij de historische gebeurtenis die we herdenken: de Vrede van 
Breda.  De titel van dit project is: ‘Lieve Vrede’. 



Lieve Vrede 



Vrede is er niet vanzelf, maar moet gemaakt en 
bewaakt worden. Kunst kan hierin een rol vervullen, 
namelijk mensen scherp houden en boodschappen 
uitzenden. Dat kan variëren van een kleine, 
persoonlijke boodschap tot een maatschappelijke of 
politieke boodschap. Bedoeld om mensen wakker te 
schudden; kritisch te zijn; bewustwording aan te 
moedigen of op te roepen tot vreedzaam samen 
leven. Er zijn veel voorbeelden van makers die bood-
schappen in hun werk stoppen. We zetten ze voor je 
op een rij: 



Dit klassieke schilderij van Giovanni Bellini spreekt direct en van hart tot hart. Het 
bevat een religieuze boodschap maar ook een universele boodschap.  Een moeder 

beweent het dode lichaam van haar zoon.  



Fransisco Goya laat in dit realistische schilderij de gruwelen van een medogeloze 
oorlog zien. Het is een aanklacht tegen geweld en oorlog.  



Pablo Picasso maakt in1937 dit schilderij over de brute vernietiging van het 
dorpje Guernica tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Het is daarmee een 
getuigenis van deze gruweldaad en de dood van vele, onschuldige burgers. 
Vertaald naar deze tijd zou dit werk over het Syrische Aleppo kunnen gaan. 



Om een boodschap te verpakken kun je symbolen gebruiken om je verhaal te 
verbeelden. Hier zie je o.a. trappen en maskers. 



Lucio Fontana deed door middel van een radicale ingreep in een canvas een uitspraak 
over de beeldende kunst. Hij zocht naar een nieuwe manier van schilderkunst.  



Bas Jan Ader deed in 1969 een emotionele oproep aan de kijker door deze kreet te 
schilderen; een duidelijke en persoonlijke boodschap met een universele lading.  



Ted Noten is gefascineerd door thema’s als hebzucht, leegte, schoonheid en 
sterfelijkheid. Hij werd bekend met in acrylaat gegoten sieraden, geweren en andere 

objecten. 



Een ansichtkaart; een traditionele manier om persoonlijke wensen en boodschappen 
te versturen! Klein, groot, luchtig of zwaar. 



Kunstenaar Tom I’Istelle vroeg zich af of de vluchteling het eeuwige pakketje zonder 
bezorgadres blijft. Dit visualiseerde hij in een sculptuur van een vluchteling gevangen 
in een pakketje dat al eeuwig onderweg is. Het werk was te zien op het NS-station in 

Breda, omdat deze symbool staat voor een plek van aankomen en vertrekken. 



Dit werk levert commentaar op de positie en houding van de Verenigde Staten ten 
opzichte van de rest van de wereld. Wat zegt deze vlag over het land en de wens van 

burgers? Met Trump als nieuwe president is dit opnieuw een zeer actueel beeld! 



Sylvie Fleury confronteert de kijker met objecten uit onze consumptiemaatschappij. 
Hoeveel waarde hechten we aan werkelijk belangrijke zaken en aan oppervlakkige 
zaken? Dit beeld confronteert de kijker met zijn eigen belangen. 



Katharina Fritsch maakte dit werk:  de hand van een bedelaar.  De uitgestrekte en 
geisoleerde hand staat symbool voor het persoonlijke verhaal achter alle bedelaars. 



Leerlingen van het Mencia Mendoza Lyceum in Breda maakten Afrikaanse 
krachtbeeldjes van afvalmateriaal om Afrika te beschermen tegen ziektes. De 

installatie is te bekijken in het MOTI café. 



Lothar Baumgarten zoekt in zijn werk naar een uitwisseling tussen culturen. Hij zet 
zich in voor inheemse volkeren en leefde jarenlang tussen indianenstammen in 

Brazilie. Dit werk is een metafoor voor de ontmoeting tussen twee culturen. 



Kehinde Wiley geeft met zijn werk de kunstgeschiedenis een heel andere kleur. Zijn 
werk stelt de vraag: waarom behoort de kunstgeschiedenis alleen toe aan witte, 

blanke en mannelijke kunstenaars en modellen? 



Kunstenaar Faig Ahmed maakt Perzische tapijten met een digitale twist. “Twee delen 
van mijn aard – ik ben iemand die conservatief is maar toch graag experimenteert – 

botsen constant met elkaar,” 



Hier wordt duidelijk een verhaal verteld over de aanslag op de Twin towers. De tekst 
vertelt over één van de vele persoonlijk drama’s achter deze aanslag. 



Arnout Mik ensceneert situaties die kritiek geven op actuele gebeurtenissen en 
thema’s. Hij wil mensen bewust maken van hun (a) sociale gedragingen.  



Fotograaf Oliviero Toscani shockeerde de wereld met zijn maatschappij-kritische foto’s 
voor het modemerk Benetton 



Eenvoudig én doeltreffend beeld met een urgente boodschap: 



Maarten van den Eijnden werkt aan projecten die de aandacht vestigen op 
duurzaamheid en oproepen tot het oplossen van deze milieuvraagstukken en het 

behoud van de planeet. Titel: ‘plastic globe’. 



Tinkebell ‘s werk is vaak shockerend. Deze handtas, gemaakt van de vacht van haar 
overleden kat, is voor haar een aandenken maar voor anderen een schande. Ze kaart 

hiermee ethische kwesties aan en dwingt mensen bij zichzelf te rade te gaan. 



Commerciele modeketens zenden ook boodschappen, soms ligt de nadruk op het 
decoratieve, soms verbindt een keten zich bewust met een bepaalde inhoud om 

daarmee zijn of haar imago kracht bij te zetten. 



Tekening van een anonieme maker als protest tegen de oorlog in Syrie: 



De Cultuurkantine organiseert in Breda workshops waarin kunstenaars met kinderen 
uit jeugdzorg of asielzoekerscentra werken. Hier maakten ze met kunstenaar Sylvia 

Thijssen vogels als antwoord op de oorlog in Syrie en de aanslag in Berlijn. Vogels die 
vrij zijn en over grenzen kunnen zonder tegen gehouden te worden. 



Shirin Neshat  is een Iranese kunstenaar en toont ons twee beschilderde handen die 
beschreven zijn met teksten uit de koran. Wat zeggen deze teksten? Laten we ons 
verleiden door de mooie verpakking of willen we weten wat er staat geschreven? 



Kunstenaarsduo Martin en Inge Riebeek uit Breda maakten deze installatie die 
verschillende boodschappen zendt naar voorbijgangers: 



Jake en Dinos Chapman maakten een installatie met de titel ‘Hell’. Een tot de 
verbeelding sprekend spektakel dat de kijker oog in oog brengt met de wereld van hel 

en verdoemenis. Kun je ernaar kijken?  



Het kan ook heel eenvoudig zijn om een boodschap uit te zenden: 



Een de meest bekendste beelden van street art kunstenaar Banksy: hier geprojecteerd 
op een gebouw in Moskou. 



Frida Kahlo schilderde haar persoonlijk lijden. Het werk bleek echter tot de 
verbeelding van velen te spreken. Ze groeide uit tot internationaal icoon en werd een 

voorbeeld voor vele groepen als homo’s, gehandicapten, zieken en slachtoffers van 
geweld en onderdrukking. 



Muurschildering van anonieme maker in Mexico.  Oproep tot meer naastenliefde: 



Ai Wei wei speelt hier de veelbesproken krantenfoto na van het aangespoelde 
jongetje Aylan aan de Turkse kust.  Hiermee confronteert hij de wereld opnieuw met 

de noodzaak tot het oplossen van de vluchtelingenproblematiek. 



Mona Hatoum  is een Libanese  kunstenaar en transformeert alledaagse voorwerpen, 
zoals een veldbed, tot ware martelwerktuigen. Haar werk is een aanklacht tegen 

dictatoriale regimes en focust op misstanden in het rechtssysteem. 



Kara Walker stelt de missstanden tijdens de slavernij aan de kaak. Haar werk laat in 
decoratieve  en luchtige vormtaal zien hoe ongelijkwaardig groepen mensen zich tot 

elkaar verhouden. 



Louise Bourgoise stelt ons middels haar beklemmende beelden voordurend de vraag: 
ben ik wel veilig?  De kwetsbaarheid van de mens is een belangrijk thema.  Door het 

contrast in materialen (hard tegenover zacht) maakt ze deze vraag vlijmscherp. 



Natuurlijk kan tekst  of een titel je helpen om je boodschap over te brengen: 





Schilder Ronald Ophuis laat in zijn werk zien hoe mensen elkaar geweld aan doen.  
Van Congo tot  Auschwitz. Een regelrechte confrontatie met het Kwaad. Hoe groter de 

afschuw bij de kijker, hoe meer de neiging  ontstaat om weg te kijken. 



Polar bear van fotografe Scarlett Hooft Graafland laat een andere kijk zien op het 
poollandschap en de ontwikkeling ervan door toedoen van mensen. 



Kindertekening met een heel duidelijk verhaal uit de collectie van het vredesmuseum: 



In Latijns- Amerika is het de gewoonte om votief-beelden te maken als dank voor het 
overleven van een nare gebeurtenis, zoals een operatie, geweld of een 

verkeersongeluk. Ze worden in gemeenschappelijke ruimtes opgehangen zodat 
iedereen kan zien wat mensen hebben meegemaakt.  



Een kunstenaar confronteert de kijker met de betekenis van wapens in onze samenleving. 



Drieluik van Iraanse kunstenaar Shirin Neshat.  



Beeld van een anonieme straatkunstenaar: ‘Message of hope’ 



Ai Wei wei toont zijn middelvinger aan de kijker. Hij maakte een hele serie van deze 
opnames, steeds met andere decors en settings.  F..*k the system lijkt hij te zeggen. 



Een kind vindt een metafoor om de situatie van de wereldvrede te illustreren: 



Nog een oproep van Banksy: gooi niet met stenen maar met bloemen! 



Niet alle boodschappen hoeven op het eerste gezicht direct duidelijk te zijn. Het kan 
juist boeiend zijn om niet alles in te vullen maar de kijker zelf te laten nadenken over 

mogelijke antwoorden. 



Dana Lixenberg fotografeert bewoners uit achterstandswijken. Een eerbetoon aan een 
groep die vaak door de overheid wordt opgegeven, gediscrimineerd en genegeerd. 

Door in te zoomen zijn we meer in staat ons met hen te identificeren. 



In dictatoriale regimes kunnen kunstenaars alleen verborgen boodschappen zenden. 
Ze worden uitgedaagd om inventieve oplossingen te bedenken of boodschappen te 
verpakken in metaforen en symbolen. Zoals hier op de onderkant van een schoen. 



Renzo Martens maakt controversieel werk. Hij moedigt hier met zijn licht installatie 
Enjoy poverty arme mensen in Congo aan om te genieten van hun armoede. Martens 

bekritiseert hiermee het kunstsysteem en de macht van multinationals. 



Francis Alyis loopt met een pot groene verf de grens tussen Israel en Palestijns gebied 
na. Hij bevraagt en bekritiseert hiermee het begrip grenzen.  



Boodschappen van liefde, trouw en romantiek: 



Duane Hanson spiegelt in hyperrealistische beelden menselijk gedrag en dwingt ons 
tot na denken. 



Volgens kunstenaar John Kormeling valt er gelukkig ook nog te lachen. Dit werk bevat 
een relativerende boodschap, namelijk om zowel kunst als het leven niet altijd even 

serieus te nemen. 



'Cultuur kan je helpen om in de schoenen van een 
ander te gaan staan en met de blik van een 
buitenstaander te kijken.‘ 
 
Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
 



Veel succes! 


