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Waarom Mut op 

NOCKNOCK 

platform & Art fair? 

Story & show telling 

voor

kunstliefhebbers

Mut is een veelzijdig kunstenaar

Haar kunst is Storytelling 

Haar verhalen en kunstwerken verdienen een

podium en publiek

Haar schilderijen, beeldhouwwerken, sculpturen en

toegepaste kunst verdienen het getoond en verteld
te worden

Haar verhalen, haar visie en bevlogenheid zijn een
pracht voorbeeld voor kunstliefhebbers van alle 

afkomsten en leeftijden.

Zo is, leeft en inspireert Mut.

Mut is leeftijdloos. Juist daarom nog meer een

boegbeeld

Mut haar visie is en was visionair. Haar thema’s zijn

actueel

Mut verdient een Nederlands podium voor een

online en offline zichtbaarheid en publiek

Voordracht motivatie



Thematiek



Thema’s

&

Recyling en gebruik

van natuurlijke

elementen

Mut heeft haar werken in vrijheid gemaakt. Haar drive en

passie zijn het verhaal dat ze graag wil delen, waar ze 

uiting aan wil geven. De thema’s zijn diep verankerd en

zeer actueel: Wonen & Bewonen, Vrouw & Foetus en

Religie. De thema’s zijn zelfstandig en ook in combinatie

tot uiting gekomen in schilderijen, combinaties van 

schilderijen en sculpturen en installaties. 

Mut gebruikt een veelheid aan afval, gaas en schuim en

toont kwetsbaarheid via papier. Mut gebruikt

bijvoorbeeld koffiedrap, in azijn, als ‘verf’. Toevoegingen

aan die materialen zorgen voor de kleur. 

Voordracht motivatie



Wonen & Bewonen



Wonen & 

bewonen

Visie

7

Het thema Wonen & Bewonen raakt voor Mut diverse 

elementen en vraagstukken zoals: waar is mijn plek, waar

vindt ik letterlijk en figuurlijk ruimte, wie ben ik, wat is dat ten 

opzichte van het grotere geheel? 

Mut heeft dit thema uitgewerkt zowel als zelfstandig

onderwerp en ook in combinatie met het thema “Vrouw & 

Foetus” en “Religie” 

Er is eindeloos veel te vertellen. Een korte weergave is:

“Zo staan de fuiken (vorige pagina) symbolisch voor de 

foetus die in het vrouwenlichaam woont. Mut heeft deze in 

overdrachtelijke zin geplaatst in een fuik. De foetus zit daar

‘gevangen’. 

Bij diverse installaties is alles van afval gemaakt, hebben

deze ook onderling een verhouding en staan ze voor iets

van iemand zelf. 

De twin towers staan voor oud en nieuw, middels

hergebruik, in isolement van hun grotere geheel.

Een installatie gemaakt van het metalen kader waarbinnen

glas zat opgesloten: nu wordt dat kader zelf omsloten door 

het corset dat de vrouw gevangen houdt, waarbij zij op 

haar beurt de foetus in de baarmoeder omsluit. Het wonen

heeft hier dus steeds een andere functie (hergebruik, 

gebruik weg van de oorspronkelijke functie, bescherming).”



Vrouw & Foetus



Vrouw & Foetus

Visie
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Het thema Vrouw & Foetus raakt voor Mut diverse 

elementen en vraagstukken zoals: de verschillende kanten

van geluk en verdriet, van liefde, trots en ook zorgen. 

Mut heeft ook dit thema uitgewerkt zowel als zelfstandig

onderwerp en ook in combinatie met het thema “Wonen & 

Bewonen” en “Religie”. Mut vertrekt hierbij vanuit “de 

vrouw en de geprezen schoonheid voor zwangerschap” en

verbeeldt dat door meerhoofdigheid van de vrouw, 

hoofden die soms letterlijk overlopen, door schoonheid te 

prijzen en kwetsbaarheid te tonen. Het zijn geen realistische

voorstellingen. Elke voorstelling zet aan tot een gesprek. 

Door het gebruikmaken van afval en uiteenlopende

materialen toont Mut de diepgang van het onderwerp. 



Religie



Religie

Visie
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Het thema Religie is voor Mut op een niet praktiserende

wijze verankerd in haar leven, in haar basis. Mut heeft hier

gekozen de lichte(re) kant van Religie te benaderen, deels

de vrolijkheid te tonen en ook onderdelen aan te raken

waar Religie het Wonen & Bewonen en haar Vrouw-zijn

heeft geraakt. Alhoewel Mut door haar opleiding bij de 

nonnen op kunstzinnig terrein met beperkingen is 

opgevoed, heeft zij hier altijd de vrijheid en vrolijkheid als

uitgangspunt genomen. 

Mut verwerkt hier bijvoorbeeld het “samen geven, met 

elkaar zijn” in uiteenlopende weergaves van Processies en

Kruistochten. Deze zijn onderling verbonden en tegelijk op 

uiteenlopende wijze getoond.  Sommige composities

kennen dramatische aspecten, waarbij de kreet voor hulp, 

voor verbintenis naar voren komt. De toeschouwer kan

geholpen willen worden, of juist hulp bieden. Het gaat in 

deze ook over vrijheid, het zet aan tot nadenken wat 

vrijheid betekent. Het gevoel voor vrijheid en daar

betekenis aan geven, is diep en uit zich divers. Zo moet het 

kunstwerk niet gehinderd zijn door kaders. Er is vrijheid, het 

kan eruit. Ze zijn niet “te vangen. Kaders worden alleen

soms gebruikt ter bescherming van een kunstwerk.” 



Toegepaste Kunst



Toegepaste Kunst
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Binnen de eerder genoemde thema’s heeft Mut ook altijd

de toepasbaarheid van haar kunstuitingen gezocht. Door 

steeds weer nieuwe materialen te gebruiken, nieuwe

technieken te leren en daarop voort te bouwen, heeft Mut 

haar eigen ontwikkeling verder vorm gegeven. Mut houdt

van experimenteren. 

Binnen dit onderdeel heeft Mut op experimentele wijze

aandacht gegeven aan: sieraden, in kunstuitingen, die de 

Vrouw tonen. Verder, aansluitend op het thema Wonen & 

Bewonen, zijn diverse lichtinstallaties gemaakt. Ook daar is 

de combinatie terug te vinden: de foetus in de lamp, als

een kommetje waar gewoond kan worden, verlicht (linker 

foto vorige pagina). 



Nocknock
platform & 

Art fair



Wat brengt

deelname aan het 

Nocknock platform 

& Art fair de 

kunstenaar?
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Deelname aan Nocknock en de Art fair zal Mut een

platform geven, de mogelijkheid haar kunst en visie te 

tonen aan kunstliefhebbers. Mut geeft haar passie aan de

kunst. Het zichtbaar maken van deze kunst is daardoor

achter gebleven. Zowel online als offline. Mut is nu sinds

ruim 2,5 jaar woonachtig in Amsterdam. De stad voedt

haar en zij kan met haar kunst anderen voeden. 

Deelname aan Nocknock zal Mut de kans geven in 

Nederland een expositie te geven, hetgeen zij al lange tijd

als grote wens heeft. Om haar verhaal te vertellen, mensen

mee te nemen in de grote thema’s die zij omarmt en deze

heel helder en beeldend aan het publiek te tonen. De wijze

van opereren van Nocknock lijkt heel goed te passen bij

Mut haar kunst.  
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