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allemaal voor een ~t-elO{)",luxeproduct 
als een roos! Ook) n Nederlancfverkochte 
rozen worden hier geproduceerd. Na 

het zi en van deze documentaire denk je 
dat je er nooit meer een zult kopen. 
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Ton van Zantvoort 
Joost en woont nog steeds 
is een van de weinigen die 
dee lnemers aan de 

lefaan 

aan St. 
Breda . Hij 

Tom Verbruggen en Marijn van waren 

studiegenoten. Van Zantvoo rt werkt als 
onafhankelijk filmmaker zowel in opd ra cht 
als autonoom. Het werk hangt altijd een 
beetje tussen kunst en documentaire in 
en valt vaak tussen wal en schip. ge. Jenn ife r Pettersson • confronterend · 
laatste jaren werkte hij mede dankzij het documentaire . film I video 
startstipendium aan a B/eeming Business . 

12 maart, De film is geproduceerd in samenwerking 
Utrecht met de VPRO, die vond dat de documen

taire iets 'televisueler' moest. 
Ton van Zantvoort stuurt een e-mail 
vanuit Mexico: We besluiten de film op te nemen in de 

tentoon stelling. Daarnaast wil ik graag 

dium met name ezig geV'(ees met de zien. Het is een meer autonoom en 

poëtisc he docu men taire f ilm a BLOO- ~~ P-e. éimenteler werk dat volgende week 
MING BUSINESS. De filn draait op grote/in Breda:i« première gaat. Ook dit is een 
i nternati ona~ s~1 (nu al meer dan poëtische film, maar ook een rake en 
35) . Ik ben nu 00 een ~J;va l in humorvolle verbeelding van de ervaring 
Mexico waar de film een"prij s w int (i s van een vakantie. Het begint idyllisch 
officieel nog niet bekend, maar ik moest met l ieflijj<6 muziek op de achtergrond. 
mijn ticket verlengen tot na de award NaaLma1e de vakantie vordert worden de 
ceremonie). Hierbij stuur ik de link van 
de film zodat je die online kunt bekijken.' 

straatgeluiden in den vreemde harder en 
neemt de irritatie toe tot een ondraaglijk 
hoogtepunt. En dat is het moment waar

Ik bekijk de film, die inderdaad poëtische op je weer naar huis wilt . 
beelden bevat maar toch vooral een 
confronterend verhaal vertelt . Het is een 

dring ende documentaire over hoe in 
en ia de mooiste rozen gekweekt worden 

en koste van het leven van de arbeiders 
d ie on deze IOdustrie werken. Er komen 
schr jnende verh alen voo rbij van alleen

s aande vrouwen die mi sbrui kt worden 
door n chef en dag en nacht werken 
om ge d te erd ·enen en voor de kinderen 
te zorgen Een meer in de buurt van de 

fab"e IS erld door de chemicaliën. 
Het even I S U I zichtloos en zwaa r. En dat 
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248 Ton van Zantvoort 
620 

1. Wal deed je met het startstipendium? 2. Wal deed je besluiten om kunstenaar te worden? 

3. Wat is een belangrijk aspect van je werk? 4. Wat doen je ouders? 

5. Waar kijk je graag naar? 6. Hoe zie je jezelf in de toekomst? 



a BLOOMING BUSINESS 
poëtische documentaire 
52:00 min 
2009 

lI's All Us 
work in progress 

620 Ton van Zantvoort 

a BLOOMING BUSINESS 
poëtische documentaire 
52:00 min 
2009 

GRITO de PIEDRA 
documentaire 
60:00 min 
2006 
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Het Centraal Museum biedt deze zomer een platform
voor jonge en vernieuwende kunst. In samenwerking met
Fonds BKVB presenteert het Centraal Museum van 19
juni t/m 12 september 2010 de tentoonstelling Recht
voor zijn raap. Stip 2010 en kunst nu. Voor deze
presentatie is een selectie gemaakt van de jongste
generatie beeldend kunstenaars, vormgevers en
architecten die tussen 2006 en 2008 voor hun werk een
startstipendium van het Fonds BKVB hebben ontvangen.

Kunst nu
Uit de ruim 350 kunstenaars die van het Fonds BKVB
een bijdrage mochten ontvangen, hebben directeur
Edwin Jacobs en álle conservatoren van het Centraal
Museum gezamenlijk een selectie gemaakt. Hierdoor
wordt er een zo breed mogelijk beeld gegeven van wat er
op dit moment leeft in de kunst. Er wordt werk getoond
van 31 veelbelovende kunstenaars die er niet voor
schromen hun mening over de huidige maatschappij met
het publiek te delen. Verschillende disciplines en talenten
komen samen in de tentoonstelling: vormgeving,
architectuur, fotografie, illustratie, schilderkunst, design
en film. Ondanks alle verscheidenheid kan de aard van de
werken gekarakteriseerd worden als helder, direct en de
confrontatie zoekend: recht voor zijn raap.

centraal
museum
utrecht

bezoekinformatie
tentoonstellingen
collectie
educatie
downloadpagina
begunstigers
persmateriaal
organisatie/vacatures
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Recht voor zijn raap
Stip 2010 en kunst nu
19 jun t/m 12 sep 2010

Iris van Herpen

De Makers Van, Lace Fence
2005

actueel
verwacht
archief

tentoonstellingen

homepage contact sitemap colofon english

Succesvol talent en nieuw werk
De tentoonstelling Recht voor zijn raap. Stip 2010 en
kunst nu toont naast aanstormend talent ook
kunstenaars die zich met behulp van het stipendium
konden ontwikkelen en al zijn uitgegroeid tot een succes.
Christien Meindertsma won in 2008 met PIG 05049 een
Dutch Design Award voor beste ontwerp. Illustrator Gijs
Huijgen en modeontwerper Iris van Herpen kregen in
2009 voor hun werk dezelfde prijs toegekend in de
categorie beste illustratie en beste product mode, sieraad
& accessoire. Daarbij komt dat een aantal kunstenaars
speciaal voor de tentoonstelling nieuw werk maakt. Zo
zal Sjocosjon een muurschildering van 2x3 meter maken
in één van de tentoonstellingszalen en Idan Hayosh een
spectaculaire lampeninstallatie in CM studio opzetten.
Het werk van de kunstenaars beperkt zich niet alleen tot
de tentoonstelling zelf, het omvat ook de vormgeving. Zo
is de inrichting in handen van Marc Koehler. Vormgevers
Alfons Hooikaas en Felix Weigand verzorgen de
tweedelige catalogus.

Fonds BKVB
Het Fonds BKVB is de landelijke instelling die het
beeldend kunstenaars, vormgevers, architecten en
bemiddelaars mogelijk maakt hun werk op velerlei wijzen
te ontwikkelen. Een startstipendium is een subsidie die
bedoeld is om beginnende kunstenaars in staat te stellen
zich op de artistieke en zakelijke ontplooiing van hun
werk te richten. Bij de tentoonstelling verschijnt een
tweedelige catalogus. Het eerste deel toont het werk van
de kunstenaars die voor Recht voor zijn raap. Stip 2010
en kunst nu geselecteerd werden. Het tweede deel omvat
het werk van alle kunstenaars (368) die een
startstipendium ontvingen tussen 2006-2008.
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