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STICHTING NINA+
Stichting NINA+ heeft het doel een publiek op een meer
invoelbare manier in contact te brengen met kunst door
het creëren van crossover kunstprojecten tussen
verschillende kunstdisciplines. Deze kunstprojecten
vertrekken vanuit maatschappelijke vraagstukken en de
inhoud is hierin bepalend voor de vorm. Zo werkt
Stichting NINA+ op het gebied van; performance,
beeldende kunst, grafische vormgeving, literatuur, film,
architectuur en theater. Voor deze kunstprojecten gaat
NINA+ samenwerkingen aan met diverse kunstenaars als
ook met verschillende instellingen en bedrijven, zoals
musea en ziekenhuizen.

SUBJECT OBJECT
In het vertalen van de kloof tussen de mens en de werkelijkheid
beginnen de kunstprojecten van NINA+. De wisselwerking
tussen de ervaring van de werkelijkheid en het fysieke lichaam is
een terugkerend thema. De projecten zijn het resultaat van het
‘her toe eigenen’ van de realiteit. Zo vormt NINA+ ongrijpbare en
abstracte gegevens, (emoties, verlies, ziekte, zwanger worden)
om tot conceptuele kunstprojecten. Het is de belichaming en
visualisatie van een innerlijke bewegingswereld. En dan begint
het. Voor het uiteindelijke werk geldt dezelfde kloof tussen
subject en object. Het definitieve werk ligt in de internalisatie van
de bezoeker.’

GEKOZEN AMATEURISME
De inhoud van het werk van NINA+ is bepalend voor de uitvoering ervan
en de manier van tonen. In het bewegen op nieuw terrein, het leren van
een andere ‘taal’, andere codes, komen concepten tot leven en vinden ze
hun oorspronkelijke vorm. Zo realiseerde NINA+ een performance, wordt
er een hyperrealistische kunsttour ontwikkeld en staat er een beeldend
werk op de planning. In de clash tussen kunstdisciplines ontstaat
inspiratie en in de rol van outsider kan NINA+ de kunst beter observeren
en bevragen. Deze manier van werken noemt NINA+ een gekozen
amateurisme. Het is de bevestiging van een werkwijze. Het geeft de
vrijheid conventies (zowel die van onszelf als van de toeschouwer) los te
laten.

www.ninaplus.nl

DESTRUCTIE IS CREATIE
De ervaring van onze emoties, ons lichaam en onze gedachten
voelen privé, maar worden universeel gedragen. Zo creëert
NINA+ vanuit persoonlijke verhalen maar functioneert ook als
katalysator voor de verwerking van een groter gedragen geluk of
ongeluk. De kunstprojecten laten zien dat destructie tegelijk
creatie is. Het is een vorm van daderschap dat NINA+ wil
doorgeven. We hebben de mogelijkheid tot handelen en zijn niet
gevangen in de conventies die op ons afkomen. We zijn geen
slachtoffers. We kunnen met onze blik en kennis de werkelijkheid
veranderen.
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campagnebeeld NINA+NIKI’
elektronische crossover performance
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CROSSOVER
Door banden te smeden tussen kunstdisciplines, instellingen, bedrijven en
kunstenaars ambieert NINA+ deze werelden bij elkaar te brengen en een diverse
doelgroep te bereiken. Zo gaat NINA+ samenwerkingen aan met o.a. media
artists, sound artists, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers en verschillende
instellingen zoals ziekenhuizen, winkels en stichtingen. NINA+ heeft de ambitie
kunst zichtbaarder te maken in de maatschappij. Niet alleen letterlijk door het
meer in de publieke ruimte te plaatsen, maar om het beeld over kunst te
veranderen. Kunst is een manier om je tot de wereld te verhouden. NINA+ ziet
echter dat het voor velen juist lastig is zich te verhouden tot kunst. Vanwege de
universele en breed gedragen thematieken creëert NINA+ een handvat om een
publiek mee te nemen in de ervaring van kunst.

INKOMSTEN

De grootste inkomstenbron van Stichting NINA+ komt uit subsidies. Daarnaast ambieert
stichting NINA+ een netwerk op te bouwen aan donateurs. Deze donateurs en
geïnteresseerden worden twee keer per jaar op de hoogte gehouden van de te ontwikkelen
kunstplannen en krijgen dan de mogelijkheid om, per project, een financiële bijdrage te
doneren. Stichting NINA+ hoopt hiermee in close samenspraak met zijn publiek meer
aandacht te genereren voor het belang van kunst in onze maatschappij.
Gezien de inhoud de vorm van het kunstproject bepaald, zijn de fondsen die worden
aangeschreven ook divers. Zo vraagt een performance om een ander type subsidie als een
kunstboek.

‘Wanneer wordt je een rebel?
In de baarmoeder? Op je vijfde?
Tiende?’+ Niki de Saint Phalle

BEHEER EN BESTEDINGSVERMOGEN
NINA+ heeft een divers onafhankelijk bestuur dat de
kunstprojecten ontwikkelt, richting geeft en adviseert.
De stichting fungeert als klankbord en beheert de
financiën. Er is bewust gekozen een bestuur aan te
stellen dat werkzaam is in verschillende culturele
landschappen. Zo is het bestuur een reflectie van het
doel van de stichting. De stichting heeft geen
winstoogmerk en er wordt per project een uitgebreide
begroting gemaakt waaraan wordt gehouden.
Eventuele grote (onverwachte) veranderingen worden
met subsidiënten en donateurs gecommuniceerd.
Het bestuur van NINA+ bestaat uit: voorzitter Mari
Sanders, werkzaam in de filmwereld. Secretaris Karina
Beumer, kunstenares en werkzaam in zowel
Nederland als België en penningmeester Alexander
Mueller, water econoom met een groot internationaal
netwerk. Het bestuur ontvangt alleen een
onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.
+
performative installation
‘Take The Words Right Out of My
Mouth.’ Janskerk, Utrecht 2019

‘Kunst biedt ons de ruimte een eigen narratief
te vormen en onze trauma’s, en die van de
wereld, te verwerken en te vertalen. Door via
kunst naar de wereld te kijken, dagen we
onszelf uit die wereld te blijven bevragen, onze
visies en verwachtingen bij te stellen en leren
we focussen op wat er is, in plaats van wat er
niet is in het leven.’

PLANNEN STICHTING NINA+ 2021-2022
NINA+NIKI: De elektronische crossover performance
staat door corona on hold. Wel heeft NINA+
geïnvesteerd in het omvormen van de performance
tot audiotour. Deze twee versies worden aangeboden
aan culturele instellingen.
NINA+AMC ART: Een hyperrealistische kunsttour in
de vorm van een kunstboek + audiotour en een
expositie in de Brummelkamp Galerie. Een bijzondere
samenwerking met het Amsterdam Ziekenhuis
UMC/locatie AMC en grafisch ontwerper Anouk
Stoffels. Expositie en lancering januari 2022.
NINA+FERTILITY: Een crossover tussen kunst en
wetenschap dat op persoonlijke, invoelbare en
glinsterende wijze inzicht geeft in de taboes rondom
fertiliteit.

CROSSOVER NINA+AMC ART
Ontstaan uit de persoonlijke en artistieke noodzaak om vorm te geven
aan de abstractie van een ziekteproces schreef kunstenares Nina
Goedegebure in 2018/2019 de bundel ‘Loeys Dietz- elke dag een kunst
injectie’. Deze bundel, die verhaalt over ziekte, zingeving, kunst en de
kloof tussen jezelf en de werkelijkheid, is geschreven naar aanleiding
van de kunstcollectie van het AMC Ziekenhuis en de basis voor het
kunstproject NINA+AMC ART. Een hyperrealistische kunsttour in de
vorm van een kunstboek, audiotour en expositie. De samensmelting van
kunst (beeld) en narratief fungeert als een handvat. NINA+ erkent in het
werk het belang van een inzage in een ziekteproces, van diagnose tot
herstel, met de manier waarop kunst onderdeel kan zijn van deze
verwerking. De realiteit speelt zich o.a. af in het AMC, Amsterdam Oost,
de Biënnale van Venetië en handelt over o.a. architectuur, literatuur en
theater. Voor NINA+AMC ART wordt in 2021 subsidie aangevraagd en
wordt het kunstboek ontworpen en gedrukt. Januari 2022 wordt het
project gelanceerd met een expositie in de Brummelkamp Galerie in het
AMC ziekenhuis.

CROSSOVER NINA+FERTILITY
In NINA+FERTILITY ambieert NINA+ pijn te
transformeren tot een serie glitterende objecten. Zo
worden injectiespuiten, medicatie, eendenbekken en
tampons omgevormd tot gewilde ‘shiny wannahaves’
en balanceert het werk op de rand van destructie en
creatie. NINA+FERTILITY roept vragen op over
gelijkheid, empathie, wetenschap en kunst.
NINA+
acht
het
van
groot
belang dit
maatschappelijke thema aan te snijden. Dit project
staat voor 2022 op de planning.
‘Op conceptuele en toegankelijke wijze laat NINA+FERTILITY
zien dat de wereld waarin wij ons begeven en de objecten
waarmee wij ons omringen onderhevig zijn aan onze blik. We
hebben de potentie onze werkelijkheid te veranderen.’

‘Via NINA+FERTILITY verleid NINA+ de bezoeker zich te
uiten over verdriet en destructieve gedachten. In de hoop
dat de glinsterende objecten de verbindende factor
worden in het delen van ons ongeluk.’
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contact stichting NINA+
info@ninaplus.nl
KVK: 75734370

