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Hannah van Bart (Oud-Zuilen, 1963) schildert 
portretten, stillevens en landschappen in een 
tekenachtig handschrift  en met een gedempt 
kleurgebruik. Indringende, atmosferische 
werken, waarin schoonheid en onbehagen 
hand in hand gaan.  

Hoewel zij figuratief werkt, begint Van Bart 
zelden vanuit een bestaand beeld. Meestal 
is het uitgangspunt een type licht, een glans, 
een modderspoor, een weerschijn. Die sensa-
tie probeert ze vervolgens al zoekende weer 
te geven. Hoe ziet dit gevoel eruit? Wat is 
een waarneming en wat is werkelijkheid? Zelf 
beschrijft ze haar werkwijze als een wande-
ling, een tocht waarbij de horizon lonkt maar 
de concrete bestemming nog onbekend is.  

Het oppervlak van de schilderijen toont dat 
zoekende schilderproces: als je goed kijkt, 
ontdek je vele lagen verf. Details van een 
gezicht, een lichaam, een landschap zijn erop 
gezet en vervolgens weer weggevaagd – soms 
letterlijk – weggeschuurd. Al die lagen hebben 
wel wat weg van herinneringen. Sommige vaag, 
andere juist heel direct en scherp. Dat draagt 
bij aan de psychologische diepgang van het 
werk. En hoewel Van Bart haar karakters nooit 
op bestaande personen baseert, hebben ze 
iets herkenbaars alsof ze voortkomen uit een 
collectief geheugen. 

Deze tentoonstelling omvat werken uit de 
afgelopen twintig jaar die - op één schilderij 
na - voor het eerst in Nederland te zien zijn. 
Samen tonen de werken hoe Van Bart telkens 
opnieuw terugkeert naar bepaalde motieven. 

Hannah van Bart (Oud-Zuilen, 1963) paints 
portraits, still lifes and landscapes with a dra-
wing-like character and a muted use of colour. 
The works, in which beauty and discomfort go 
hand in hand, are probing and atmospheric.

Although her art is figurative, Van Bart rarely 
has an existing image in mind at the outset. 
Common starting points are a type of light, a 
shimmer, a mud trail, or a reflection. She tries to 
reproduce a particular sensation in an explora-
tive fashion. What does the sensation look 
like? What is perception and what is reality? 
She herself describes her creative process as a 
walk, a journey where a horizon beckons but the 
destination is unknown.  

The surface of her paintings reveals that 
searching process: if you look closely, you 
can see many layers of paint. The details of a 
face, a body, a landscape are added and then 
erased – sometimes literally. All these layers are 
reminiscent of memories; some vague, others 
clear and pronounced. They add to the work’s 
psychological depth. And although Van Bart 
never bases her characters on existing people, 
there is something recognizable about them, as 
though they stem from a collective memory. 

This exhibition includes works from the past 
twenty years, all of which – with the exception 
of one painting – are being shown in the 
Netherlands for the first time. Together, the 
works reveal how Van Bart returns to certain 
motifs again and again. 
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1.0
Zonder titel / Untitled
2016

olieverf op doek
particuliere collectie 

oil on linen
private collection

‘Ik bouw mijn schilderijen met bakstenen 
gemaakt van vochtige lucht. Althans zo voelt het 
soms voor mij.’ vertelt Hannah van Bart in een 
interview met Alie Biswas.  

In deze tentoonstelling is het motief van 
atmosferische bouwstenen in verschillende 
schilderijen te vinden, zoals in dit staande 
portret van een vrouw. De stenen vormen haar 
omgeving, maar ook haar lichaam. Het roept 
een dubbelzinnig gevoel op, tussen deze figuur 
en het landschap, tussen vast staan en vrij zijn. 

‘I build my paintings with bricks of damp air. 
At least that’s how it feels to me sometimes,’ 
Hannah van Bart told Alie Biswas in an interview.  

In this exhibition, the motif of atmospheric 
building bricks can be found in several paint-
ings, such as this portrait of a woman standing. 
The bricks form her surroundings, but also 
her body. An ambiguous feeling is evoked, the 
tension between figure and landscape, between 
being fixed and free.

GANG/HALL
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Zonder titel / Untitled    
2022

olieverf op doek
collectie Stephanie & Leon 
Vahn, Los Angeles, CA.

oil on linen
collection Stephanie & Leon 
Vahn, Los Angeles, CA.



1.1
KAMER/ROOM

TITEL/TITLE

In the garden 
2019

oil on linen
courtesy the artist 
and Marianne Boesky 
Gallery, New York & 
Aspen

olieverf op doek 
met dank aan de 
kunstenaar en Marianne 
Boesky Gallery, New 
York & Aspen



1.2
Nacht und Träume
2017

olieverf op doek
Manuela en Iwan Wirth 
Collectie

oil on linen
Manuela and Iwan Wirth 
Collection

‘In een interview stelt Hannah van Bart: “Ik 
maak eigenlijk denkbeeldige figuren. Ik bouw 
een denkbeeldig karakter.” Dat laatste spreekt 
mij erg aan in haar werk. Niet het moment 
najagen, zoals bij fotografie of een schets in 
een atelier, maar een langdurig proces van 
wikken en wegen, van schilderen en schrapen, 
van toevoegen en wegschuren.’ 

Bart Rutten, artistiek directeur Centraal Museum

‘As Hannah van Bart explained in one interview, 
“what I’m making are actually imaginary figures.  
I build an imaginary character.” This appealed to 
me in particular in her work. Not the pursuit of 
capturing a moment, like you see in photography 
or a studio sketch, but a long process of turning 
things over in one’s mind, painting and erasing, 
adding and taking away.’

Bart Rutten, artistic director of Centraal Museum

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE



1.3
The Castle   
2019

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE

oil on linen
courtesy of the artist and 
Marianne Boesky Gallery, 
New York & Aspen  

olieverf op doek 
met dank aan de kunstenaar 
en Marianne Boesky Gallery, 
New York & Aspen



1.3
Zonder titel / Untitled  
2016

olieverf op doek 
met dank aan de kunstenaar, 
Vielmetter Los Angeles en 
Marianne Boesky Gallery,  
New York & Aspen

oil on linen 
courtesy of the artist, 
Vielmetter Los Angeles and 
Marianne Boesky Gallery, 
New York & Aspen

Hannah van Bart haalt haar inspiratie vaak uit 
gevonden beelden, bijvoorbeeld uit de kunstge-
schiedenis of uit popcultuur. Aangetrokken door 
een detail of enkel element, een wolkenlucht, 
een houding of gebaar, herinterpreteert ze dit 
op het doek. De mensen die voortkomen uit 
haar verbeelding bevinden zich in een tijdloze 
ruimte – alleen hun kleding bevat subtiele hints 
naar een tijdperk of achtergrond. 

Hannah van Bart often draws her inspiration 
from found images, from art history or popular 
culture. Attracted by a detail or element, a sky, 
an attitude or gesture, she reinterprets it on 
canvas. The people emerging from her ima-
gination exist in a timeless space - only their 
clothing contains subtle hints of an era  
or background.

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE



1.4
Zonder titel / Untitled 
2016

olieverf op doek 
collectie Brian Ruhl & Ozgur Ozar

oil on linen
collection Brian Ruhl & Ozgur Ozar

Vaak keert Van Bart opnieuw terug naar een 
specifieke houding, zoals de staande vrouw 
in deze zaal. Of de zittende figuur, die in deze 
tentoonstelling meermaals terugkeert. Van Bart 
belicht het onderwerp steeds vanuit een nieuw 
perspectief en verkent al schilderend andere 
mogelijkheden. 

Van Bart often returns to a specific pose, 
like the standing woman in this room, or the 
seated figure, which recurs several times in this 
exhibition. Van Bart sheds light on her subject 
from a new perspective each time and explores 
other possibilities while painting.

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE





1.4
Zonder titel / Untitled 
2016

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE

oil on linen
collection Brian Ruhl & 
Ozgur Ozar

olieverf op doek 
collectie Brian Ruhl &  
Ozgur Ozar

1.4
Home 
2019

olieverf op doek 
met dank aan de kunstenaar 
en Marianne Boesky Gallery, 
New York & Aspen

oil on linen 
courtesy of the artist and 
Marianne Boesky Gallery, 
New York & Aspen  

‘Van Barts werk verhoudt zich op een fasci-
nerende wijze ten opzichte van onze huidige 
wereld van alledag. Als één element onze tijd 
kenmerkt, is het dat mensen zich steeds meer 
bewust zijn van de verschillende identiteiten 
die een persoonlijkheid tegelijk kunnen 
herbergen – en tegelijk de worsteling om je 
desondanks één te voelen. Dat is precies 
waar Van Barts schilderijen over gaan, maar 
dan dieper, elementairder: één grote zoek-
tocht naar je plaats in de wereld. Niet door 
aan de buitenwereld toe te geven, niet door je 
te plooien naar de verwachtingen van anderen, 
maar door je eigenheid te benadrukken.’

Hans den Hartog Jager, kunstcriticus, auteur, curator

‘Van Bart’s work connects to our current every-
day world in a fascinating way. If one element 
characterises our times, it is that people are 
increasingly aware of the different identities 
that a single personality can harbour at one 
time – and at the same time the struggle to 
feel ‘one’ despite this. This is exactly what 
Van Bart’s paintings are about, but in a deeper, 
more elemental way: a major search for one’s 
place in the world. Not by giving in to the outsi-
de world, not by conforming to the expectations 
of others, but by emphasising your individuality.’

Hans den Hartog Jager, art critic, writer and curator

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE



1.5
Zonder titel / Untitled  
2021

oil on linen
Manuela and Iwan Wirth 
Collection

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE

olieverf op doek 
Manuela en Iwan Wirth 
Collectie



1.5
Woodland  
2021

olieverf op doek
Manuela en Iwan Wirth 
Collectie

oil on linen
Manuela and Iwan Wirth 
Collection

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE



Zonder titel / Untitled   
2021

olieverf op doek
met dank aan de kunstenaar,
Vielmetter Los Angeles en 
Marianne Boesky Gallery,
New York & Aspen

oil on linen
courtesy of the artist, 
Vielmetter Los Angeles and 
Marianne Boesky Gallery, 
New York & Aspen

TITEL/TITLE
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KAMER/ROOM

Zonder titel / Untitled   
2021

olieverf op doek
met dank aan de kunstenaar, 
Vielmetter Los Angeles en 
Marianne Boesky Gallery,  
New York & Aspen 

oil on linen
courtesy of the artist, 
Vielmetter Los Angeles and 
Marianne Boesky Gallery, 
New York & Aspen

TITEL/TITLE
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1.5
Zonder titel / Untitled 
2021

olieverf op doek 
particuliere collectie Frankijk 

oil on linen
private collection France

‘Natuurlijk suggereert of roept elke figuur een 
context, periode of gevoel op. Het zij zo. Maar 
ik schilder geen mensen om het schilderij 
betekenis te geven. Als het een niet-bestaande 
persoon is, en dat is het, komt het op dezelfde 
criteria neer als bij een landschap of stilleven. 
Het gaat om het plaatsen van tekens en 
verfstreken en het vinden van de vorm. De 
manier waarop ik een gezicht schilder is precies 
dezelfde als de manier waarop ik een weg met 
natte plassen schilder.’

Hannah van Bart in een interview met Alie Biswas

‘Of course, every figure suggests or invokes a 
context, period or feeling. That is alright. But 
I don’t paint people in order to charge the 
painting with meaning. When it is a non-existent 
person, which it is, it comes down to the same 
criteria as a landscape or still life. It’s about 
mark-making and finding the form. The way I 
paint a face is exactly the same as a road with 
wet puddles.’

Hannah van Bart in an interview with Alie Biswas

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE



Meestal werk ik voor een langere periode aan 
een schilderij. Elke keer als het vastzit, schuur 
ik gedeeltes weg om het daarna weer op te 
bouwen. Aan het eind bereik ik dat punt waar 
ik dat gevoel van vrijheid ervaar. In Mahler’s 
symfonie Das Lied von der Erde word ik geraakt 
bij het horen van de woorden: ‘Der Bach singt 
voller Wohllaut durch das Dunkel’ (De beek zingt 
zeer welluidend in het donker). Het maakt iets 
dat onzichtbaar is, en ongezien, zo heel duide-
lijk aanwezig. […] Het rijk van het onzichtbare 
doet zijn intrede in het beeld. Dat binnentreden 
is wat een beeld echt maakt voor mij. Ik noem 
het ‘de aankomst van de vorm’. 
 
Hannah van Bart in een interview met Alie Biswas

1.6
The Observer
2019

oil on linen
courtesy of the artist and 
Marianne Boesky Gallery, 
New York & Aspen 

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE

olieverf op doek
met dank aan de kunstenaar 
en Marianne Boesky Gallery, 
New York & Aspen  

Mostly, I have to gear up the painting over a 
long period of time. I sand off parts every time it 
becomes stuck and then bring it back to rebuild. 
At the end, I reach the point where there is that 
feeling of freedom. In Mahler’s symphony, Das 
Lied von der Erde, I find it stirring when you 
hear the words, Der Bach singt voller Wohllaut 
durch das Dunkel (the brook sings melodiously 
through the darkness). It makes something that 
is invisible, unseen, so very present. Visible 
for the mind’s eye only, but it clearly influences 
how you perceive that moment: the realm of 
invisibility has entered the image. This moving 
in is what makes an image real for me. I call it 
‘the arrival of form’. And hitting it, or trying to hit 
it, makes painting worthwhile for me.

Hannah van Bart in an interview with Alie Biswas



1.6
Zonder titel / Untitled 
2023

oil on linen
courtesy of the artist, 
Vielmetter Los Angeles and 
Marianne Boesky Gallery, 
New York & Aspen 

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE

olieverf op doek
met dank aan de kunstenaar, 
Vielmetter Los Angeles en 
Marianne Boesky Gallery,  
New York & Aspen 



Woman 
2010

oil on linen
collection Brian Ruhl  
& Ozgur Ozar

olieverf op doek
collectie Brian Ruhl  
& Ozgur Ozar

1.7
KAMER/ROOM

TITEL/TITLE

1.7
The seer
2021

olieverf op doek
met dank aan de 
kunstenaar en Marianne 
Boesky Gallery, New 
York & Aspen 

oil on linen
courtesy of the artist 
and Marianne Boesky 
Gallery, New York & 
Aspen

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE



1.7
Grief
2008

acrylverf op doek 
collectie Bob & Roswitha 
van Orsouw, Zürich

acryllic on linen
collection Bob & Roswitha 
van Orsouw, Zürich

Grief is een voorbeeld van de terugkeer naar 
een beeldfiguur. Van Bart was gefascineerd 
geraakt door de geste van de hand voor het 
gezicht. Het gebaar, haar wel of niet kijken, lijkt 
een wapen te zijn. Haar hand is niet zozeer een 
schild of pantser, maar een manier om ruimte 
te creëren tussen het zelf en de wereld. Een 
grens die kwetsbaarheid en kracht uitstraalt. 

Grief is an example of a figure that has been 
revisited. Van Bart became fascinated by the 
gesture of a hand in front of a face. This figure 
appears to be weaponized, her hand is not so 
much a shield or armour, but a means of creating 
space between the self and the world. It is a 
boundary that radiates vulnerability and strength. 

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE



1.8
Young woman with grey coat  
2014

oil on linen
Manuela and Iwan Wirth 
Collection

olieverf op doek 
Manuela en Iwan Wirth 
Collectie

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE



1.8
Eine Krähe war mit mir  
aus der Stadt gezogen
2018

olieverf op doek 
met dank aan de kunstenaar 
en Marianne Boesky Gallery, 
New York & Aspen  

oil on linen
courtesy of the artist and 
Marianne Boesky Gallery, 
New York & Aspen  

Eine Krähe war mit mir / aus der Stadt gezogen 
(Zwarte kraai jij bent met mij / Uit de stad 
getogen) is een dichtregel van Wilhelm Müller 
uit Schuberts Winterreise (1827). Van Bart 
luisterde veel naar dit stuk en deze zin bleef 
haar bij, het terloopse ervan resoneerde en 
nam een eigen betekenis aan. Het gaat niet 
om Die Winterreise, maar om de manier waarop 
beeld en tekst opeens kunnen samenkomen en 
elkaar informeren. 

Eine Krähe war mit mir / aus der Stadt gezogen 
(When I left that town / One lone crow pursued 
me) is a line of poetry by Wilhelm Müller 
from Schubert’s Winterreise (1827). Van Bart 
listened to this piece a lot and the phrase took 
root in her mind, its casualness resonating 
and taking on a meaning of its own. This work 
is not so much about Die Winterreise, but the 
way image and text can suddenly converge and 
inform each other.

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE



1.8
Face to face  
2018

oil on linen
courtesy of the artist 
and Marianne Boesky 
Gallery, New York & 
Aspen  

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE

olieverf op doek
met dank aan de 
kunstenaar en Marianne 
Boesky Gallery, New 
York & Aspen  



1.9
The Garden
2018

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE

oil on linen
courtesy of the artist and 
Marianne Boesky Gallery, 
New York & Aspen  

olieverf op doek 
met dank aan de kunstenaar 
en Marianne Boesky Gallery, 
New York & Aspen 

1.9
Friend 
2019

oil on linen
collection Agnes 
Hoffenbach

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE

olieverf op doek
collectie Agnes 
Hoffenbach



Van Bart calls this girl ‘the little footballer’.  
She stands, legs squarely planted, and yet 
there is also movement, a lightness, a playful-
ness. Her feet are in the mud and her head in 
the clouds. This is also how Van Bart describes 
her own working process – rooted in reality with 
her gaze on the intangible

1.9
Girl Standing  
2014

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE

Van Bart noemt haar het voetbalmeisje. 
Ze staat stevig als een boom, en toch is daar  
ook die beweging, die lichtheid en het speelse. 
Met de voeten in de modder en het hoofd in de 
wolken. Zo beschrijft Van Bart ook haar eigen 
werkproces. Geworteld in de werkelijkheid en 
met haar blik op het ongrijpbare. 

olieverf op doek 
met dank aan de kunstenaar 
en Marianne Boesky Gallery, 
New York & Aspen 

oil on linen
courtesy of the artist and 
Marianne Boesky Gallery, 
New York & Aspen  



1.9
The Man, 
the Trees, 
the Light  
2013

olieverf op doek 
collectie Bob &  
Annelies van Eerd

oil on linen
collection Bob &  
Annelies van Eerd

Ik zie een menselijke figuur, een portret, als 
onbekend terrein. Je kunt heel dichtbij komen 
en denken dat je een gezicht kent, om er 
vervolgens achter te komen dat dat toch niet zo 
is. Een gezicht kan zich even blootgeven en een 
glimps tonen van een groot deel van het leven 
dat verborgen blijft en geleefd wordt in dromen. 
Toch blijft het allemaal onbekend. De man op 
dit schilderij bestaat niet: ik maak denkbeeldi-
ge portretten. Ik bouw mijn personages terwijl 
ik aan het schilderen ben. Het licht en de huid 
zijn net zo veranderlijk en vluchtig als de wolken.

Hannah van Bart in Modern Painters, mei 2014 

I see a human figure, a portrait, as unknown 
territory. You can get close and think you know 
a face, only to find out that you don’t. A face 
can briefly open up and show signs of the great 
part of life that is hidden and lived in dreams. 
Yet it still all remains unknown. The man in this 
painting doesn’t exist: I make imaginary por-
traits. I build my characters while I’m painting. 
Light and skin are as changeable and volatile 
as the clouds.
 
Hannah van Bart in Modern Painters, May 2014 

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE



1.10
Ghost
2018

oil on linen
courtesy of the artist and 
Marianne Boesky Gallery, New 
York & Aspen

olieverf op doek
met dank aan de kunstenaar 
en Marianne Boesky Gallery, 
New York & Aspen 

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE

1.10
Zonder titel / 
Untitled  
2017

courtesy of the artist and 
Marianne Boesky Gallery,  
New York & Aspen  

olieverf op doek 
met dank aan de kunstenaar 
en Marianne Boesky Gallery, 
New York & Aspen

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE



1.10
Her unshakeble conviction to 
say no to the proposal stirred 
her from anxious slumber 
2015

oil on linen
courtesy of the artist and 
Marianne Boesky Gallery, New 
York & Aspen 

olieverf op doek 
met dank aan de kunstenaar 
en Marianne Boesky Gallery, 
New York & Aspen

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE



1.11
Die Nacht Redet
2019

oil on linen
courtesy of the artist 
and Marianne Boesky 
Gallery, New York & 
Aspen  

olieverf op doek 
met dank aan de 
kunstenaar en Marianne 
Boesky Gallery, New 
York & Aspen

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE

Dark recollections  
(Nacht und Träume)  
2018–2019

oil on linen
collection Centraal 
Museum inv. no. 35420 
purchase with support 
of the Mondriaan Fund 
2020

olieverf op doek 
collectie Centraal 
Museum inv nr. 35420 
aankoop met steun van 
het Mondriaan Fonds 
2020

TITEL/TITLE

‘Je kijkt niet alleen met je ogen, 
maar ook met je zintuigen, met 
alles wat er in je is, uitgerust met 
al je ervaringen. Hoe koud het is, 
hoe vochtig de lucht is, hoe het 
licht valt. Hoe klinkt het geblaf 
van een hond? Het schilderij 
wordt beïnvloed door de atmo-
sfeer. Ik heb altijd het gevoel dat 
een schilderij echter wordt als het 
alle zintuigen aanspreekt. Maar 
ik geloof ook dat ik eigenlijk nooit 
heb geprobeerd om erg natuurge-
trouw werk te maken.’
 Hannah van Bart in interview met Alie 

Biswas

/

‘You look not only with your eyes, 
but also with your senses, with 
all that is inside of you, equipped 
with all of your experiences. How 
cold it is, how damp is the air, 
how does the light fall? What 
does a dog’s bark sound like? 
The painting is influenced by the 
atmosphere. I’ve always felt that 
a painting can become more real 
if it involves all the senses. But, 
at the same time, I don’t believe 
I have ever attempted to make 
something very realistic.’

Hannah van Bart, in an interview with 
Alie Biswas



1.11
Zonder titel / Untitled 
2021

KAMER/ROOM

TITEL/TITLE

‘You look not only with your eyes, but also 
with your senses, with all that is inside of you, 
equipped with all of your experiences. How cold 
it is, how damp is the air, how does the light 
fall? What does a dog’s bark sound like? The 
painting is influenced by the atmosphere. I’ve 
always felt that a painting can become more 
real if it involves all the senses. But, at the 
same time, I don’t believe I have ever attempt-
ed to make something very realistic.’

Hannah van Bart, in an interview with Alie Biswas

‘Je kijkt niet alleen met je ogen, maar ook met 
je zintuigen, met alles wat er in je is, uitgerust 
met al je ervaringen. Hoe koud het is, hoe 
vochtig de lucht is, hoe het licht valt. Hoe 
klinkt het geblaf van een hond? Het schilderij 
wordt beïnvloed door de atmosfeer. Ik heb 
altijd het gevoel dat een schilderij echter 
wordt als het alle zintuigen aanspreekt. Maar 
ik geloof ook dat ik eigenlijk nooit heb gepro-
beerd om erg natuurgetrouw werk te maken.’
 
Hannah van Bart in interview met Alie Biswas

olieverf op doek 
met dank aan de kunstenaar, 
Vielmetter Los Angeles en 
Marianne Boesky Gallery New 
York & Aspen 

oil on linen
courtesy of the artist, 
Vielmetter Los Angeles and 
Marianne Boesky Gallery 
New York & Aspen
 



1.11
Und morgen früh ist  
alles zerflossen  
2018

oil on linen
courtesy of the artist and 
Marianne Boesky Gallery,  
New York & Aspen  

olieverf op doek 
met dank aan de kunstenaar 
en Marianne Boesky Gallery, 
New York & Aspen

KAMER/ROOM
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‘Hoe ziet dit gevoel eruit?’ Een gesprek tussen 
Hannah van Bart en Allie Biswas

‘What does this feeling look like?’ Allie Biswas in 
conversation with Hannah van Bart

Hannah en ik ontmoetten elkaar, zij het online, 
voor het eerst in de herfst van 2016. Onze 
kennismaking werd in gang gezet door de 
Marianne Boesky Gallery die een tentoonstelling 
organiseerde van Hannahs schilderijen in 
New York. De e-mails die we elkaar in de 
daaropvolgende weken stuurden, stonden in 
het teken van een reeks vragen waarop ik 
Hannah had gevraagd te antwoorden. Ze waren 
bedoeld als voorbereiding voor een essay dat 
ik aan het schrijven was en dat in de catalogus 
bij de tentoonstelling zou worden opgenomen. 
Niet veel later, in januari van het jaar erop, 
ontmoetten we elkaar in levende lijve toen 
Hannah vanuit Nederland naar New York kwam 
voor de vernissage van haar tentoonstelling. 
Hoewel misschien enigszins verrassend, hielden 
we ook daarna contact en bleven actieve 
belangstelling koesteren voor elkaars werk.

Bijna op de dag af zes jaar later vroeg Hannah 
mij of ik een bijdrage zou willen schrijven voor 
een boek dat in de maak was ter gelegenheid 
van de eerste overzichtstentoonstelling van haar 
werk (een uitnodiging die werd ondersteund door 
Laurie Cluitmans van het Centraal Museum). 
Ik stelde voor om haar te interviewen omdat 
het lastig bleek om voorbeelden in druk te 
vinden van Hannahs eigen stem, in ieder geval 
met enige mate van detail. Onze dialoog zoals 
die hier is opgenomen, is het resultaat van 
een reeks Zoom-gesprekken en documenteert 
Hannahs inzichten in haar leven als kunstenaar. 

Allie Biswas
Londen, november 2022

Hannah and I first met, albeit virtually, during 
the autumn of 2016 – an introduction that 
was set in motion by Marianne Boesky Gallery, 
which was organising an exhibition of Hannah’s 
paintings in New York. The emails we sent to 
each other over the next month or so, which 
revolved around a set of questions that I had 
asked Hannah to respond to, were initiated in 
preparation for an essay I was writing, to be 
published in the catalogue that accompanied 
the show. Not long after, we met in person, in 
January of the following year, when Hannah 
travelled to New York from the Netherlands 
for the opening of her exhibition. Perhaps 
somewhat miraculously, we remained actively 
interested in each others’ projects and stayed 
in touch.

Six years later, almost to the day, Hannah 
asked if I would contribute to a book that 
was being made on the occasion of her first 
survey exhibition (an invitation supported by 
Laurie Cluitmans at Centraal Museum). Having 
struggled to find instances where Hannah’s own 
voice had been recorded in print, at least with 
any degree of elaborateness, I suggested that 
we carry out an interview. The dialogue that is 
included here, the result of a series of Zoom 
calls, documents Hannah’s insights into her life 
as an artist. 

Allie Biswas
London, November 2022

Hoe begin je aan een schilderij?

Als ik denk over hoe ik besta in de wereld, 
realiseer ik mij dat ik eigenlijk altijd aan het 
lopen en kijken ben. Ik kijk naar het licht 
en naar de bomen, naar de wolken, en wil 
begrijpen wat deze zaken voor mij betekenen. 
Ik probeer dat gevoel bij mij te houden – om 
uit te vinden wat het is en het in mijn werk tot 
uitdrukking te brengen. Dat is hoe ik begon, of 
hoe ik ervan overtuigd ben dat ik begon, met 
werken, zelfs als kind al. Afgelopen zomer was 
ik terug in mijn ouderlijk huis en vond ik daar 
schilderijen van toen ik een jaar of tien, elf was: 
natte wegen, duister licht, wolken van mist, 
brandende lampen. Al die dingen schilder ik 
nog steeds. Nu ik ouder ben kan ik terugkijken 
en vaststellen wanneer ik iets schilderde dat 
ik dacht te moeten schilderen, en het dan 
probeerde te veranderen – het te laden – met 
dat gevoel van openheid. Wat ik hoop, wat ik nu 
aan het doen ben en wat ik voor de toekomst 
wens, is om daar vrijer in te worden. Het gaat 
om het vinden van die opening.

Is het eenvoudig voor jou om te bepalen waar de 
ingang zit, of de ‘opening’, zoals jij het noemt?

Meestal werk ik voor een langere periode aan 
een schilderij. Elke keer als het vastzit, schuur 
ik gedeeltes weg om het daarna weer op te 
bouwen. Aan het eind bereik ik dat punt waar 
ik dat gevoel van vrijheid ervaar. In Mahler’s 
symfonie Das Lied von der Erde word ik geraakt 
bij het horen van de woorden: ‘Der Bach singt 
voller Wohllaut durch das Dunkel’ (de beek 
zingt zeer welluidend in het donker). Het maakt 
iets dat onzichtbaar is, en ongezien, zo heel 
duidelijk aanwezig. Uitsluitend zichtbaar voor het 
geestesoog, is het toch duidelijk van invloed op 
hoe je op dat moment waarneemt: het rijk van 
het onzichtbare doet zijn intrede in het beeld. Dat 
binnentreden is wat een beeld echt maakt voor 
mij. Ik noem het ‘de aankomst van de vorm’. En 
dat moment te raken, of het proberen te raken, 
is wat schilderen voor mij waardevol maakt. 

Kun je je het eerste schilderij herinneren dat je 
maakte en dat voor jou belangrijk was? 

Waar ik aan dacht als een kunstwerk en waar ik 
ook nu nog dingen mee vergelijk als ik ze maak, 

How do you start a painting?

When I think about how I exist in the world, I 
am always walking and looking. I look at the 
light and the trees, at the clouds, and I think 
about what these things open up inside of me. 
I try to take that feeling with me – to find out 
what it is and express it in my work. That is 
how I started, or how I’m convinced I started, to 
work, even as a child. This summer I was back 
at the old family home and I found paintings 
from when I was 10 or 11: wet roads, dark 
light, misty clouds, lamps. I’m still doing all of 
those things. Now I’m older, I can look back and 
identify instances where I painted something 
that I thought I should paint, and then tried to 
change it – to charge it up – with that feeling of 
openness. What I hope for, what I’m doing now 
and what I want in the future, is to be freer with 
that. It’s about finding that opening.

Is it easy for you to identify this entry point, or 
‘opening’, as you term it?

Mostly, I have to gear up the painting over a 
long period of time. I sand off parts every time 
it becomes stuck and then bring it back to 
rebuild. At the end, I reach that point, where 
there is that feeling of freedom. In Mahler’s 
symphony, Das Lied von der Erde, I find it 
stirring when you hear the words: ‘Der Bach 
singt voller Wohllaut durch das Dunkel’ (the 
brook sings melodiously through the darkness). 
It makes something that is invisible, unseen, 
so very present. Visible for the mind’s eye only, 
but it clearly influences how you perceive that 
moment: the realm of invisibility has entered 
the image. This moving in is what makes an 
image real for me. I call it “the arrival of form”. 
And hitting it, or trying to hit it, makes painting 
worthwhile for me. 

Do you remember the first painting you made 
that was of significance to you? 

What I thought of as a piece of art, which, even 
when I make things now, I compare it with, 
was a watercolour. Two white dogs, blue skies, 
birch trees with white skin, and wet puddles 
on the ground which mirror the dogs that are 
walking there. It dates, I think, from when I was 
15 or 16. 



is een aquarel. Twee witte honden, een blauwe 
hemel, berken met hun witte bast, en plassen 
water op de grond waarin de honden die daar 
lopen worden weerspiegeld. Het dateert, meen 
ik, van toen ik een jaar of vijftien, zestien was. 

Is deze scene opgebouwd vanuit je herinnering?

Ja. Door erover na te denken. Ik heb er zo vaak 
gelopen, in het oude dorp Oud-Zuilen, waar ik 
tot mijn 21ste heb gewoond. En ik herinner 
me dat ik naar de bomen keek. Hoeveel 
onderdelen heb je nodig voor het creëren 
van een ruimte? Je hebt de grond en de 
rechtopstaande bomen, dan bepaal je vanuit 
welke richting je het licht wilt laten vallen, 
en dat houdt in dat je dan schaduw van de 
boomtakken op de stammen hebt. Opeens heb 
je heel veel. 

Het klinkt alsof je net zoveel belangstelling had 
voor het samenstellen van een afbeelding als 
voor hetgeen je wilde afbeelden. 

Je kijkt niet alleen met je ogen, maar ook met 
je zintuigen, met alles wat er in je is, uitgerust 
met al je ervaringen. Hoe koud het is, hoe 
vochtig de lucht is, hoe het licht valt. Hoe 
klinkt het geblaf van een hond? Het schilderij 
wordt beïnvloed door de atmosfeer. Ik heb 
altijd het gevoel dat een schilderij echter wordt 
als het alle zintuigen aanspreekt. Maar ik 
geloof ook dat ik eigenlijk nooit heb geprobeerd 
om erg natuurgetrouw werk te maken.  

Dat doet me denken aan een van onze eerste 
gesprekken in 2016. Je vertelde me over je 
herinneringen aan het zien van De koppelaarster 
(1625), van de Nederlandse schilder Gerard van 
Honthorst, in het Centraal Museum Utrecht toen 
je een kind was. Je beschreef het schilderij als 
‘een plek om naartoe te gaan’.  

Er staat een prachtig poppenhuis in dat 
museum dat voor een achtjarige, of hoe oud 
ik toen ook was, heel erg aantrekkelijk is. 
En toch vond ik het licht in dat schilderij nog 
specialer. Thuis hadden we een boek dat mijn 
moeder bij het Rijksmuseum had gekocht en 
waarin natuurlijk veel vergelijkbare schilderijen 
stonden. Er was er één in het bijzonder, het 
Portret van Helena van der Schalke (1648) door 

Was this scene constructed from memory?

Yes. From thinking about it. I had been walking 
there, in this older village Oud Zuilen, where 
I lived until I was 21. And I remember looking 
at the trees. How many components do you 
need to create a space? You have the floor and 
upright trees, then you decide which direction 
the light will come in, and then that means you 
have a shadow of the branches on the trees. 
Suddenly you have a lot.  

It sounds as though you were just as interested 
in how to put together a picture, as you were with 
what you wanted to depict. 

You look not only with the eyes, but with the 
senses; with all that is inside of you, equipped 
with all of your experiences. How cold it is, 
how much moisture is in the air, how the light 
falls. What does a dog’s bark sound like? The 
painting is influenced by the atmosphere. I’ve 
always felt that a painting can become more 
real if it involves all the senses. But, also, 
I don’t think I have ever attempted to make 
something very realistic.  

This reminds me of one of our earliest 
conversations in 2016, when you told me about 
your memories of seeing The Procuress (1625), 
by Dutch painter Gerard van Honthorst, at the 
Centraal Museum Utrecht when you were a child. 
You described the painting as “a place to go”.  

There is a beautiful doll’s house in that 
museum, which is so attractive to an 8 year 
old, or whatever age I was, but the light in that 
painting was even more special to me. At home 
we had a book that my mother had bought from 
the Rijksmuseum, which of course included a lot 
of similar paintings. There was one in particular, 
Portrait of Helena van der Schalke (1648) by 
Gerard ter Borgh, which is an image of a small 
child dressed in white, with a little bag on her 
arm. She has such a serious face and looks 
almost a little bit sickly. Surrounding her is a 
dark background. Maybe you can see just a 
little bit of the floor. I remember putting my 
finger on the photograph, thinking: where does 
her body end? I wondered if it is possible to feel 
where her influence stops. This is child-like talk, 
but I remember it as a moment of significance. 

Gerard ter Borgh, met daarop de afbeelding 
van een klein kind in het wit en met een tasje 
aan haar arm. Ze kijkt zo ernstig en ze ziet 
er bijna ziek uit. Ze wordt omgeven door een 
donkere achtergrond. Misschien kun je nog 
net een klein stuk van de vloer zien. Ik kan me 
herinneren dat ik met mijn vinger op de foto 
dacht: waar eindigt haar lichaam? Ik vroeg me 
af of het mogelijk was om aan te voelen waar 
haar invloed ophoudt. Dit is kinderpraat maar 
ik herinner het me als een belangrijk moment. 
Nu interpreteer ik wat ik toen deed als een 
manier om te proberen te begrijpen hoe de 
schilder haar in de ruimte plaatste – hoe 
hij de ruimte om haar heen definieerde. Die 
heel oude schilderijen zijn natuurlijk perfecte, 
natuurgetrouwe kunstwerken maar, net zoals ik 
zei over de rol van de zintuigen, ik denk dat er 
ook een andere kant aan deze werken zit.  

Zijn landschappen, met afbeeldingen van 
mensen daarin, altijd een belangrijk onderdeel 
van je werk geweest? 
 
Ik schilderde schoenen, voorwerpen en vazen. 
Nadat ik aan de Rietveld Academie was 
begonnen, kreeg ik belangstelling voor abstract 
expressionisme. Dat is niet zonder figuratieve 
aspecten, weet ik nu. Maar destijds waren De 
Kooning, Twombly en Gorky mijn grote helden. 
Deze Amerikaanse schilders waren in staat een 
gewaarwording van echtheid en noodzakelijkheid 
te realiseren zonder je te vertellen waar je naar 
kijkt. Ze waren een echte ontdekking voor mij. 
Ik dacht niet langer na over figuratief werk. Ik 
raakte dat deel een poosje helemaal kwijt en 
ik denk dat ik dat eigenlijk nooit had moeten 
laten gebeuren. Zelfs nu heb ik nog het gevoel, 
met wat ik nu aan het doen ben, dat ik dat aan 
het heroveren ben. Na vijf jaar aan de Rietveld 
Academie zat ik van 1988 tot 1990 aan de 
Rijksakademie. Ik werd bij die kunstacademie 
toegelaten op basis van de abstractere 
schilderijen die ik toen maakte. Op dat moment 
werkte ik dus zonder figuratieve voorstelling. 

Er klinkt spijt door in wat je over deze periode in 
je leven vertelt. 

Ik woonde niet meer thuis en werd continu 
omringd door mensen. Ik moet juist veel tijd 
alleen doorbrengen. Ik ben er erg op gesteld 

Now I interpret what I did back then as a way of 
trying to understand how he placed her in space 
– how he determined the space surrounding 
her. These very old paintings, of course they are 
perfect, realistic works, but, like I was saying 
about the role of the senses, there is also that 
other aspect to them, I think. 

Have landscape paintings, which include 
depictions of people, always been the focus of 
your work? 
 
I had been painting shoes and objects and 
vases. Then, after I started at the Rietveld 
Academy, I became interested in abstract 
expressionism. Well, that’s not without figuration, 
as I see it now. But at that time, De Kooning, 
Twombly and Gorky: they were my big heroes. I 
discovered these American painters who were 
able to create a sense of realness and urgency 
without telling you what you are looking at, and 
that was, again, a new discovery. I didn’t think 
about figurative work any longer. I lost this other 
part for a while and I think I should never have 
done that. Even now, I have the feeling, with what 
I’m doing now, I’m recapturing that. After the 
Rietveld Academy – that was 5 years – I went to 
the Rijksakademie from 1988 to 1990. I got into 
that art school because of the more abstract 
style of painting I had developed. So, still at that 
point, I was without figuration. 

You sound regretful about this period in your life. 

I wasn’t at home anymore and I was always 
surrounded by people. I need to be alone a lot. I 
love to be alone, really. It’s extremely important 
to me. I think that was disturbed, so maybe 
that’s why it happened – this change in my work.

When did painting people become important to 
you again? 

During my first year at the Rijksakademie, I 
started to paint figures again. Faces, boys’ 
faces. And a Donald Duck figure that I still have 
and like. 

What do you think motivated this transition? 

I don’t know. To correct myself. To get myself 
together. 



alleen te zijn. Dat is ontzettend belangrijk voor 
me. Ik denk dat deze situatie verstoord was en 
dat het daarom gebeurde – die verandering in 
mijn werk.

Wanneer werd het schilderen van mensen weer 
belangrijk voor je? 

Tijdens mijn eerste jaar aan de Rijksakademie 
begon ik weer figuren te schilderen. Gezichten, 
jongensgezichten. En een schilderij met een 
Donald Duck-figuur dat ik heb bewaard en waar ik 
nog steeds veel om geef. 

Wat zat er achter die omschakeling, denk je? 

Ik weet het niet. Mezelf corrigeren. Mezelf 
herpakken. 

Weer op het juiste spoor te komen.

Ja. Je wilt niet nog meer van jezelf kwijtraken, 
dus vraag je je af: wat moet ik doen? Ik denk 
echt dat ik mezelf was kwijtgeraakt. 

Vertel eens wat meer over het werk met die 
Donald Duck-figuur.

Ik raakte in die tijd geïnteresseerd in beeldjes 
– voorwerpen – die je in je hand kon houden. 
Ik had het gevoel dat zo’n voorwerp hielp. Ik 
was zo voornemens afstand te nemen van die 
abstracties dat ik dacht: zelfs al pak ik maar 
een klein beeldje vast… zelfs dat zou helpen 
de situatie concreet te maken. Het ging erom 
opnieuw weer aandacht te krijgen voor objecten. 
Ik zocht naar voorwerpen die me daarbij konden 
helpen.  

Tastbaarheid is een kwaliteit die jouw schilderijen 
op verschillende manieren kenmerkt. Misschien 
houdt dat verband met wat je vertelde over het 
waarnemen van een schilderij met al je zintuigen. 

Ja. Er is een schilderij van een paard uit 1994 
(Paard, 1994). Ik hield tijdens het schilderen een 
beeldje van een zwart paard in mijn hand en keek 
daar steeds weer naar. Ik heb het natuurlijk niet 
nageschilderd dus het is niet zo dat iemand die 
dat beeldje ziet, denkt dat het de inspiratie was 
voor het werk. Het paard dat ik schilderde heeft 
benen als molenwieken. Het raakt de grond niet. 

To get back on track.

Yes. It’s like you want to stop losing yourself, 
so you think, what do I need to do? I do think 
that I had lost myself.  

Tell me more about the Donald Duck figurine.

At that time, I was interested in small toys – 
objects – that you could hold in your hand. I felt 
that holding them helped. I so wanted to get 
away from those abstractions that I thought, 
‘Even if I grab a little toy… even that will help 
to make the situation concrete. It was about 
starting to pick up objects again. I looked out 
for these toys that could help me.  

Tangibility is a quality that defines your 
paintings, in many ways. Maybe this relates to 
what you were saying about perceiving a painting 
with all of your senses.

Yes. One of my earliest paintings is of a horse 
(Horse, 1994). I had a small figurine of a black 
horse, which I remember holding in my hand. I 
kept looking at it, but, of course, I didn’t copy 
it, so it’s not like anyone seeing that object 
would think it was the inspiration for the work. 
The horse I painted has legs like a windmill. It 
doesn’t touch the ground. It keeps flying like a 
ghost. I think it is still today a key work. It has 
a kind of soul, as if it haunts, because it flies 
and appears to be a cross between a dog and 
a horse

Can you elaborate on this point?

This painting of the horse was actually the 
last time that I used a figurine. Initially, it 
had felt like a kind of “navigation tool” for 
finding my way into the painting. But that 
process of holding the object in my hand 
was only temporary. I could see that the 
horse I had painted was completely different 
to the figurine, so the object then became 
redundant to me. Somehow, for a while 
at least, objects became an obstacle – a 
hindrance to understanding space, as well 
mark-making. Later, I realised that the object 
didn’t have to be a hindrance at all when 
painting the places and atmospheres that I 
want in my work.

Het blijft zweven, als een spook. Het is een 
bepalend werk voor mij. Het heeft een soort 
ziel, alsof het rondwaart, omdat het zweeft en 
op een kruising tussen een hond en een paard 
lijkt. Maar goed, wat ik eigenlijk wilde zeggen, 
is dat ik het met dat plastic voorwerp in mijn 
hand heb gemaakt. Ik wilde mezelf er per se aan 
herinneren hoe concreet het was. 

Kun je dat wat meer toelichten? 
 
Dit schilderij van het paard was eigenlijk de 
laatste keer dat ik met een object werkte. 
Aanvankelijk diende het voorwerp als een soort 
‘navigatie gereedschap’ om mijn weg in het 
schilderij te vinden. Maar dat proces van het in 
mijn hand houden van een voorwerp was iets 
tijdelijks. Ik kon zien dat het paard dat ik had 
geschilderd volledig verschilde van het beeldje 
en daarmee werd het voorwerp overbodig voor 
mij. Op de een of andere manier en in ieder 
geval voor een tijdje, werden voorwerpen juist 
obstakels – belemmeringen bij het begrijpen van 
ruimte en het neerzetten/plaatsen van tekens, 
het proces van ‘mark-making’. Later realiseerde 
ik me dat een voorwerp helemaal geen 
belemmering hoefde te zijn voor het schilderen 
van de plaatsen en ruimtes die ik in mijn werk 
wil hebben. 

Hoe zit het met foto’s? Kan een bestaand beeld 
behulpzaam zijn als technisch hulpmiddel bij het 
opzetten van een compositie?

The Poet is voor mij een belangrijk schilderij 
uit 2010. Om zijn lichaam, zijn zithouding, te 
schilderen gebruikte ik een foto die ik op het 
internet had gevonden. Om het voor mij echter 
te maken, moest ik de foto vervolgens helemaal 
achter mij laten en de ruimte proberen te 
zoeken die hem omgeeft. Ik denk dat dát de 
verbeelding is; als je al denkend een weg naar 
buiten zoekt uit een situatie waarin je het gevoel 
hebt dat je erin vastzit. Vanaf dat moment kreeg 
het schilderij een andere betekenis.

De mensen in je schilderijen zijn verbeeldingen, 
gezien als personages.  Wat is je maakproces bij 
dergelijke portretten? 

Natuurlijk suggereert of roept elke figuur een 
context, periode of gevoel op. Het zij zo. Maar 

What about photographs? Can an existing 
image be helpful as a technical aid when you’re 
constructing the composition?

There is an important painting for me from 
2010 called The Poet. I used a photo found 
on the internet to paint his body, the way he 
sits. In order to make it more real to me, I then 
had to completely abandon the photo and try 
to find the space that surrounds him. I guess 
that is imagination, trying to think your way out 
of a situation where you’re feeling stuck. The 
painting became elevated from that moment. 

The people in your paintings are imagined, 
considered as characters. What is your process 
for creating these portraits?

Of course, every figure suggests or invokes 
a context, period or feeling. That is alright. 
But I don’t paint people in order to charge the 
painting with meaning. When it is a non-
existent person, which it is, it comes down 
to the same criteria as a landscape or still 
life. It’s about mark-making and finding the 
form. The way I paint a face is exactly the 
same as a road with wet puddles. Sometimes, 
in the process of painting, it’s as if you 
have destroyed so much that finally you hit 
upon a point where something jumps away 
and opens you up to that kind of freedom 
that I was talking about earlier. If you go 
with that then the real form, as I think of it, 
emerges. And that real form is not, at least 
for me, something that you can take from a 
photograph. When I try to do that, to copy 
something or structure it beforehand with a 
source material, I get completely locked in.  
My whole journey disappears.  

I remember you telling me once that your 
paintings are about the psychological 
repercussions of experiencing space.  ‘How does 
this feeling look like?’, as you described it. 

I think that is what I ask myself with every 
painting. That is the work.



ik schilder geen mensen om het schilderij 
betekenis te geven. Als het een niet-bestaande 
persoon is, en dat is het, komt het op dezelfde 
criteria neer als bij een landschap of stilleven. 
Het gaat om het plaatsen van tekens en 
verfstreken en het vinden van de vorm. De 
manier waarop ik een gezicht schilder is precies 
dezelfde als de manier waarop ik een weg met 
natte plassen schilder. Soms is het tijdens het 
schilderen alsof je zoveel hebt verwijderd dat 
je uiteindelijk een punt bereikt waarop er iets 
wegspringt en je daardoor de opening krijgt 
aangereikt. Dat is het soort vrijheid waar ik 
het eerder over had. Als je daarin meegaat, 
ontstaat de echte vorm, zoals ik die zie. En die 
echte vorm is, voor mij althans, niet iets wat 
je uit een foto kunt halen. Als ik probeer iets 
te kopiëren of vooraf te structureren op basis 
van bronmateriaal, dan kom ik helemaal vast te 
zitten. Mijn hele reis verdwijnt. 

Ik kan me herinneren dat je me ooit vertelde 
dat je schilderijen gaan over de psychologische 
weerslag van het ervaren van ruimte.  ‘Hoe ziet 
dit gevoel eruit?’, zoals je het omschreef. 

Ik denk dat ik me dat bij elk schilderij afvraag. 
Dat is het werk.



Hedendaagse kunst in een historische buitenplaats 

Van 2022 tot en met 2026 is het Centraal Museum te gast in Landhuis 
Oud Amelisweerd. Deze prachtige, historische buitenplaats vormt vijf 
jaar lang, van de lente tot en met de herfst, het decor voor een soloten-
toonstelling van een gerenommeerde Nederlandse kunstenaar van nu. 
Op de eerste verdieping van het landhuis brengen we tentoonstellingen 
waarin de kracht van kunst leidend is. ‘Artist-driven’, wat betekent dat elke 
kunstenaar een open podium krijgt om werk en wensen te presenteren in 
wisselwerking met de historische kamers. 

Baron Gerard Godard Taets van Amerongen liet Oud Amelisweerd in 1770 
als zomerverblijf bouwen. Hij gaf opdracht een brug aan te leggen over de 
Kromme Rijn en het landgoed te herstructureren tot het huidige park. In de 
loop der tijd had het landhuis verschillende eigenaren, waaronder ‘koning’ 
Lodewijk Napoleon Bonaparte en de familie Bosch van Drakestein. Vanaf 
1951 is het landhuis in bezit van de gemeente Utrecht. Indeling, vloeren, 
deuren en plafonds zijn ongewijzigd sinds 1770. Die oorspronkelijkheid, 
evenals het authentieke 18de- en 19de-eeuws Chinees en Hollands 
behang, maken dit tot waardevol erfgoed van de provincie Utrecht.

Het Centraal Museum is geen vreemde in dit huis. Eind jaren 80, toen het 
in zwaar weer verkeerde, ontfermden enkele museummedewerkers zich 
over Oud Amelisweerd en organiseerden er tentoonstellingen. Met deze 
reeks dragen we als museum opnieuw bij aan het levend houden van dit 
Utrechtse erfgoed. Zo hopen we van deze historische buitenplaats een 
actuele vrijplaats te maken en zowel kunstliefhebber als parkbezoeker te 
trakteren op een bijzondere kunstervaring. 

Amie Dicke en Marijke van Warmerdam toonden hun werk in 2022.
Van 1 april t/m 20 augustus 2023 is de tentoonstelling van Hannah van 
Bart te zien. Van 2 september t/m 12 november wordt het werk van Han 
Schuil getoond.

Contemporary art in a historic country estate 

From 2022 to 2026, Oud Amelisweerd Country House will play host to 
Centraal Museum. From spring to autumn for the next five years, this 
beautiful country estate will form the backdrop for a solo exhibition by a 
renowned Dutch contemporary artist. On the first floor of the mansion, the 
museum will give artists carte blanche to present works that interact with 
the historical interiors.

Oud Amelisweerd was built in 1770 as a summer house for Baron Gerard 
Godard Taets van Amerongen. He ordered the construction of a bridge over 
the Kromme Rijn and the restructuring of the estate into the current park. 
Over the centuries, the house had several owners, including the Emperor 
Napoleon III and the Bosch van Drakestein family. The house has belonged 
to the municipality of Utrecht since 1951. The layout of the house and 
its floors, doors and ceilings remain unchanged since 1770. This level of 
authenticity, combined with the original eighteenth- and nineteenth-century 
Chinese and Dutch wallpapers, makes the house a valuable part of the 
nation’s heritage.

The Centraal Museum is no stranger to Oud Amelisweerd. At the end of the 
1980s, when the house was in decline, some members of the museum’s 
staff took care of it and organised exhibitions here. With this new series 
of exhibitions, the museum is once again contributing to keeping this 
important part of Utrecht’s cultural heritage alive. We hope to turn this 
historic country estate into a contemporary sanctuary and to create unique 
artistic experiences for both art lovers and visitors to the park.

Amie Dicke and Marijke van Warmerdam were the first to show their works 
in 2022. Hannah van Bart’s work will be on display from 1st April until 
20th August 2023, followed by Han Schuil, whose exhibition will run from 
2nd September until 12th November. 
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Deze programmering is een 
partnerproject van de Hartwig 
Art Foundation. 

Bij de tentoonstelling 
verschijnt een uitgebreide 
monografie over Hannah van 
Barts werk, uitgegeven door 
JapSam Books en vormge-
geven door Put Gootink, met 
bijdragen van Allie Biswas, 
Hans den Hartog Jager en 
Bart Rutten. 
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This programme is a partner 
project of the Hartwig Art 
Foundation. 

Parallel to the exhibition 
JapSam Books publishes 
an extensive monography 
on Hannah van Barts work, 
designed by PutGootink, with 
contributions by Allie Biswas, 
Hans den Hartog Jager and 
Bart Rutten. 


