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Arts promoot minimal art
door Gerrit van den Hoven TILBURG.

De Tilburgse kunstenares Linda Arts maakt al jaren schilderijen die verwant zijn aan de 'minimal art' van de 
jaren zeventig.
Met minimale middelen, horizontale of verticale banen in sobere, terughoudende kleuren, heeft Arts (Nijmegen 1971) 
afgelopen jaren een grote naam opgebouwd. Toch wordt 'minimal art' volgens haar nog altijd niet voor vol aangezien. 
Ook Arts heeft te maken met vooroordelen. "Veel mensen denken aan de jaren zeventig en niet aan nu. 'Dat hebben we 
toch gehad', zeggen ze dan. Terwijl er toch veel hedendaagse kunstenaars mee zijn doorgegaan en het genre verder 
ontwikkelen."

Om iets te doen aan het beeld van hedendaagse 'minimal art' of abstract minimalisme, is Arts haar eigen 
kunstenaarsinitiatief PIT (Project Initiative Tilburg) begonnen. Arts gaat vanaf volgend jaar vier keer per jaar in 
wisselende locaties exposities organiseren met buitenlandse kunstenaars die minimalistisch werken.

Het geld heeft ze inmiddels bij elkaar. De gemeente Tilburg en de Noord-Brabantse Kunststichting (NBKS) zijn bereid 
Arts' project te subsidiëren. Een website is sinds kort in de lucht. Arts heeft geen vaste locatie, maar heeft gesprekken 
gevoerd met andere Tilburgse kunstenaarsinitiatieven. Waarschijnlijk zal haar eerste expositie zijn in de ruimte van De 
Verschijning in de Tilburgse Lancierstraat. Ook zijn er contacten met kunstenaarsinitiatief Argument.

Arts is van plan kort lopende exposities te houden. Een week voorbereiden, een weekend of iets langer de werken tonen 
en vervolgens de expositie weer afbreken. "Je ziet nu toch bij veel exposities vooral dat openingen veel mensen trekken 
en dat er in de weken erna nauwelijks meer iemand komt."

Arts kwam op haar idee nadat ze een mail kreeg van drie Duitse kunstenaars die in Düsseldorf een ruimte hebben waar 
ze minimalistische kunst tonen. Ze hadden Arts' werk op internet gezien en wilden het exposeren. "Het internet speelt 
een grote rol. Je kunt heel simpel een netwerk opbouwen met andere minimalistisch werkende kunstenaars en ruimtes 
die het werk exposeren."

De Tilburgse kiest ervoor alleen buitenlandse kunstenaars te exposeren. "Nederlanders kunstenaars hebben 
mogelijkheden genoeg om te exposeren. Ik wil ook vooral onbekende mensen in Tilburg introduceren."

Arts wil overigens niet al te formeel zijn als het gaat om de selectie van kunst. "Ik zie het abstract minimalisme vrij breed. 
Het gaat niet alleen om schilderijen, maar ook muurschilderingen, werken met textiel of lichtobjecten mogen wat mij 
betreft geëxposeerd worden." De eerste expositie zal begin 2009 van start gaan.
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