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Jaarverslag activiteiten Pennings Foundation 2020 
 
Net als alle andere kunstinstellingen had ook Pennings Foundation in 2020 te lijden van de 
lockdown als gevolg van Covid-19. Pennings Foundation volgde hierin de richtlijnen voor 
musea. Dat betekende dat we vier maal de deuren voor korte of lange periode hebben 
moeten sluiten. Dat betekende ook dat ons programma er anders uit kwam te zien dan 
gepland. Exposities werden verlengd, andere werden uitgesteld. Activiteiten werden 
uitgesteld of gecanceld. Toch hebben we dit jaar een aantal mooie exposities en presentaties 
kunnen laten zien en ‘coronaproof’ activiteiten kunnen organiseren. Uiteraard ontvingen we 
in 2020 veel minder bezoekers dan het jaar daarvoor. Haalden we in 2019 een kleine 5000 
bezoekers binnen, in 2020 waren dat er door de omstandigheden ruim 2000. 
 

EXPOSITIES en randprogramma 
 

Tot medio januari was de expositie ‘Artistic midlife crisis 
of a storyteller’ van beeldend kunstenaar Tom 
Woestenborghs te zien die medio december van start 
was gegaan. Woestenborghs gebruikt fotografie als 
basis voor zijn werken en bouwt het beeld op uit vele 
lagen tape en plasticfolie. Daarmee wisselt hij twee- en 
driedimensionaliteit af. Het werk nodigde uit om van 
dichtbij het maakproces te bekijken.  

 
Gelijktijdig was werk van Iris Hartman op de Talent Wall (#2) te zien. 
In 2019 won zij bij de expositie van de Harry Penningsprijs de 
publieksprijs. Iris Hartman fotografeert boslandschappen waarbij ze 
kunstlicht gebruikt om accenten te leggen en sfeer te creëren. De 
natuur fungeert voor haar als theater om metaforen te verbeelden.  
 
Medio januari ging de tentoonstelling ‘Now and Then’ van Maarten van der Put van start 
met een openingswoord door Diana Franssen, curator bij het Van Abbemuseum.  

Maarten van der Put vormt al 25 jaar samen 
met Pauline Roelants het artistiek duo van 
het bekende Eindhovense dansgezelschap 
United Cowboys. Behalve choreograaf is hij 
ook regisseur en beeldend kunstenaar. Met 
zijn fotografisch oeuvre trad hij voor het 
eerst naar buiten bij Pennings Foundation. 
Naast foto’s en een videowerk van 
performances toonde hij o.a. geposeerde 
foto’s van naaktmodellen. Kwetsbaarheid en 
kracht zijn zijn thema’s. Tijdens de opening, 

tijdens de finissage en tussendoor hebben dansers van United Cowboys performances 
uitgevoerd bij Pennings Foundation. Het danspubliek dat hierop afkwam maakte kennis met 
fotografie en videokunst. Ons publiek maakte kennis met moderne dans. Een mooie 
crossover! 
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Gelijktijdig was op de Talent Wall (#3) een presentatie te zien van Fieke van Berkom. Ze 
toonde zowel documentaire opnamen van sociaal-maatschappelijk geëngageerde projecten 
als humoristische beelden die associaties oproepen.  
 

Medio februari werd de unieke expositie 
‘Ephemeral Photographs’ van Willem Popelier, 
over de vluchtigheid van het medium fotografie, 
heel toepasselijk geopend door blogger Flor 
Linckens. Willem Popelier is een beeldend 
kunstenaar die social media en het alom 
tegenwoordige beeld als onderwerp kiest. 
Geïnspireerd op Instagram stories en facebook 
stories, waar een beeld slechts 24 uur is te zien, 

maakte Willem Popelier een expositie met los in de ruimte opgehangen kleurvlakken, 
waarbij iedere dag slechts één andere foto – een prachtige opname van de natuur -  te zien 
was. Iedere dag werd daar een filmpje van gemaakt: een wandeling door de ruimte tot aan 
het betreffende beeld, dat ook weer slechts 24 uur op social media zichtbaar was. Twee 
dagen na een boeiende lezing van Popelier met als titel ‘De geschiedenis van de fotografie 
tot het vluchtige medium wat het nu is’ volgde de lockdown. De expositie werd ‘on hold’ 
gezet en pas weer gecontinueerd toen musea en kunstinstellingen weer open mochten. 
 
De maanden juni en juli stonden in het teken van ‘Zwischenlandschaften’ van het 
Eindhovense kunstenaarsduo Inge Nabuurs en Erwin van Doorn, een expositie die we 
organiseerden in samenwerking met het Van Abbemuseum. Curator was Carolina Calgaro, 
een studente die voor haar masteropleiding stage liep bij het Van Abbemuseum. In verband 
met corona werd de opening in twee sessies georganiseerd. Het openingswoord, door  
Charles Esche, directeur van het Van Abbemuseum, was coronaproof van te voren 
opgenomen en kon zo meerdere aan  groepen belangstellenden worden getoond.  
Nabuurs en Van Doorn maken kunstwerken – o.a. foto’s, videowerken en installaties - 
geïnspireerd op eigen onderzoek naar vergeten geschiedenissen en vergeten archieven.  
 
Met deze grote solo-expositie toonden zij 
hun methodologie. In enkele installaties 
waren live-performances met een 
danseres en twee muzikanten gepland. 
Vanwege corona is ervoor gekozen om de 
optredens (zonder publiek) te filmen. De 
film is het uiteindelijke ontstane werk 
geworden en werd aan de expositie 
toegevoegd.  
Met de verkregen subsidie via SCE werden 
er via de experiment-regeling van het 
Mondriaanfonds aanvullende middelen verkregen waarmee de kunstenaars volledige fee 
volgens de Fair Practice code ontvangen hebben voor het realiseren van het project.  
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Eind augustus gingen twee exposities, van Martin en Inge Riebeek en van J&B, en een 
presentatie op de Talent Wall (#4) van Mirte van Duppen van start, alle drie met videokunst.  
 

Martin en Inge Riebeek werken al tien jaar aan de serie 
‘The Essential’, bestaande uit videoportretten van 
mensen over de hele wereld met een bijzonder verhaal. 
De centrale vraag die zij stellen is: ‘Wat is voor jou de 
essentie van het leven?’ De antwoorden zijn verrassend 
en vaak filosofisch. Bij Pennings toonden zij onder de 
titel ‘All the World is a Stage’ videoportretten van 
performers. Mooi om te zien dat bezoekers persoonlijk 
geraakt waren door de verhalen. Ter ere van het 

jubileum verscheen het boek The Essential bij The Eriskay Connection. De geplande 
boekpresentatie met gastsprekers en interviews, die we samen met de uitgever en Stedelijk 
Museum Breda wilden organiseren, hebben we door corona niet kunnen realiseren. 
Werk van Inge en Martin was in juli en augustus 2020 te zien in het Stedelijk Museum in 
Breda.   
 
De internationale videoportretten Martin en Inge 
Riebeek vormden een mooi decor voor de optredens 
van Burning Blood Group, een groep internationals 
uit Eindhoven, bestaande uit muzikanten, een 
danseres en een dichteres. Ze traden een paar keer 
op in kleine bezetting voor bezoekers van de 
expositie. Daarnaast gaven ze een keer met voltallige 
bezetting een show. Ook dit organiseerden we in verband met corona in meerdere sessies. 
 
J&B toonde de video-installatie ‘Work in Progress’ met de stad Eindhoven als onderwerp. 

Geïnspireerd op het innovatieve karakter van Eindhoven 
stelden zij op ludieke wijze de vraag: ‘Is automatisering een 
vloek of een zegen?’ Dat lijkt op de vraag ‘Are you angry or are 
you boring’ van het Britse kunstenaarsduo Gilbert & George, 
hun grote voorbeeld. Het kunstwerk met die titel uit 1978 
bevindt zich in het Van Abbemuseum.  
 

Mirte van Duppen toonde op de Talent Wall 
videowerken met de automatisering van de landbouw als 
onderwerp: ‘Agrivalley. Nederland als de Silicon Valley 
van de landbouw’. De presentatie was een eerste 
onderzoek naar de mogelijkheden van automatisering 
voor deze sector. Een van de werken was, heel 
verrassend, ingesproken door danschoreografe Pauline 
Roelants.  
 
De DDW 2020 had als thema ‘The new intimacy’. Helaas vond er alleen een digitale versie 
van de DDW plaats, de fysieke exposities werden geschrapt, ook de bij ons geplande 
expositie van Isola Design District uit Milaan. De tijdens de DDW geplande presentatie van 
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Hanneke Wetzer die mooi aansloot bij het thema van de DDW ging, evenals de geplande 
presentatie van Noortje Haegens, later van start.  
 

Hanneke Wetzer maakte in een huiselijke setting een 
presentatie van haar serie ‘Living Alone (Together)’. Om niet 
te vereenzamen had zij via internet een nieuwe huisgenote 
besteld. Hanneke Wetzer ensceneerde allerlei huiselijke en 
intieme situaties van haarzelf met Nadiah, waarbij het niet 
direct opviel dat Nadiah een (seks)pop is. Een unieke serie 
foto’s is het resultaat.  

 
Noortje Haegens fotografeerde tijdens de lockdown iedere 
avond  
bij zonsondergang het uitzicht uit een hoog raam van het 
flatgebouw waar zij woont. Bij Pennings toonde ze de serie 
in zijn geheel als installatie. Ook maakte zij een boek, 
waarvan de geplande presentatie bij Pennings moest worden 
uitgesteld, maar uiteindelijk vond de presentatie plaats in 
december.   
 
In september had de Eindhovense fotograaf Hildegard Hick haar boek ‘Stilstaan en 
Doorgaan’ gelanceerd bij Pennings Foundation. De Eindhovense wethouder van mobiliteit, 
cultuur en design, binnenstad en citymarketing, Monique List-de Roos, gaf een introductie. 
Een film over het project werd aan bovengenoemde installaties toegevoegd. Volgend jaar 
staat de expositie Kunst in coronatijd op de agenda, waarvan deze presentaties een 
voorproefje zijn. 
 

Medio december startte ‘Weemoed en 
Werkelijkheid in Het Groene Woud’, een 
groepsexpositie die we samen met de Brabant-
Collectie van Tilburg University en Brabants 
Landschap organiseerden in het kader van de 
landschapstriënnale. De expositie toont met 
historische en hedendaagse fotografie en beeldende 
kunst niet alleen de schoonheid van de natuur, maar 
ook hoe vooruitgang en welvaart (o.a. 
ruilverkaveling, nieuwbouw, waterverontreiniging) 
hun sporen hebben nagelaten in het landschap.  

 
Gelijktijdig startte Talent Wall #5 van Rik Kooke met foto’s en een handgemaakt boek over 
‘Het monster van Brabant’. Zijn natuurfoto’s sloten mooi aan bij de landschapsexpositie. 
Tijdens de opening genoten we van een bevlogen speech van Thijs Caspers van het Brabants 
Landschap. Een dag later werd de volgende lockdown aangekondigd en moesten we alweer 
de deuren sluiten.  
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EDUCATIE EN ACTIVITEITEN  
 
Gedurende een jaar hebben studenten van de Fontys Academie voor Beeldende Kunst en 
Vormgeving (Tilburg) bij Pennings Foundation een project uitgevoerd binnen het vak 
Crosslab met als doel ervaring op te doen in de beroepspraktijk.  

De opdracht van Pennings luidde: maak een expositie die 
aantrekkelijk is voor twintigers. Vóór de zomer hebben de 
studenten daarvoor criteria opgesteld. Ná de zomer 
maakten ze een concept voor een expositie. Identificatie en 
beleving waren sleutelwoorden en Virtual Reality een 
medium om jonge mensen te trekken. Vanwege corona is 
het helaas gebleven bij het draaiboek en een maquette van 
de te maken tentoonstelling. In het blog op onze website is 
te vinden welke expositie ze hadden willen realiseren. 

 
Lezingen, rondleidingen, scholenbezoek, workshops en portfolioreviews 
Naast genoemde lezing door Willem Popelier hielden Paulien Oltheten en Fotograaf des 
Vaderlands Jan Dirk van der Burg een lezing (artist talk) over hun werk. Voorafgaand aan een 
lezing vertelden de fotografen van de Talent Wall over hun werk. Inge Nabuurs en Erwin van 
Doorn vertelden over hun werk tijdens een rondleiding voor de Vrienden van het Van 
Abbemuseum.  
Martin en Inge Riebeek, J&B en Mirte van Duppen werden tijdens de opening geïnterviewd 
over hun werk door Anneke van Wolfswinkel.  Noortje Haegens en Hildegard Hick vertelden 
over hun werk tijdens hun boekpresentaties. 
Willem Popelier ontving scholieren van het Van Maerlantcollege uit Eindhoven voor een 
workshop. We ontvingen leden van een fotoclub voor de expositie van Maarten van der Put, 
scholieren van het Huygens College uit Eindhoven voor de presentatie van Fieke van Berkom 
en voor de expositie van Willem Popelier. En we leidden SCE, jonge kunstenaars van 
Kunstpodium T, studenten van de Vrije Academie, een groep jeugdigen van het AZC in Budel 
en een groep van een verzorgingstehuis uit Eindhoven door de exposities van Martin en Inge 
Riebeek, J&B en Fieke van Berkom.  
Forum Beeldtaal verzorgde wederom een workshop storytelling voor fotografen. En ondanks 
corona hebben we tweemaal een dag voor portfolioreviews kunnen organiseren.   
 
Bibliotheek 

We zijn dit jaar begonnen met de catalogisering van de 
fotoboeken uit de verzameling van Adrie Mennen (circa 4.000 
boeken), die Pennings Foundation eind 2019 heeft verworven. 
Ze vormen een mooie aanvulling op de bestaande bibliotheek 
(1.500 boeken). We hebben daarvoor aansluiting gezocht bij het 
landelijke netwerk Fotografiebibliotheek.nl. Toch kunnen we nu 
al bezoekers ontvangen. Studenten van SintLucas, studenten 
van de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie en leden van 

een fotoclub maakten dit jaar al gebruik van de bibliotheek.  
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Talentontwikkeling  
Talentontwikkeling is een belangrijk onderdeel van educatie. Pennings Foundation begeleidt 
jonge kunstenaars na hun academietijd en biedt ze de mogelijkheid een presentatie te 
maken op de Talent Wall. Vaak betreft het een serie waar ze nog aan werken, een work-in- 
progress. 
Naast directeur bij Pennings Foundation is  Petra Cardinaal projectcoördinator van de 
provinciale Talenthub voor beeldend kunst Jump! Een workshop en de evaluatie vonden 
plaats bij Pennings Foundation. Hier werden de deelnemers geïnterviewd. Een film van de 
interviews was later te zien in een expositie in Museum Jan Cunen in Oss. Ook workshops 
van enkele andere talentontwikkelingstrajecten vonden plaats in de inspirerende omgeving 
van Pennings Foundation. 
 
Stagiaire 
Van september 2020 tot en met januari 2021 liep Lore Clercx, vierdejaars studente van de 
Nederlandse Academie voor Beeldcreatie in Eindhoven, stage bij Pennings Foundation. Ze 
leerde wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een kunstinstelling, van het 
organiseren van exposities tot de planning van PR. Haar specifieke taak was het bijhouden 
van de website en het meehelpen aan de opbouw van exposities. Ook maakte ze de opmaak 
voor een boekje dat verscheen bij de expositie over Het Groene Woud.  
 

EXTERN 
Petra Cardinaal werd als leidinggevende van Pennings Foundation ook dit jaar weer 
gevraagd het afstudeerwerk van studenten van de Fotoacademie te Amsterdam te 
beoordelen. Daarnaast werd ze vanuit haar functie gevraagd om bij de opening van 
fotofestival BredaPhoto de organisatie te interviewen. En zoals hierboven vermeld, was 
Petra Cardinaal naast Pennings Foundation coördinator van het talentontwikkelingstraject 
Jump!  
 

COMMUNICATIE 
De website is het belangrijkste communicatiemiddel van Pennings Foundation. Via 
persberichten, nieuwsbrieven en social media verwijzen we steeds naar onze website, die 
dan ook up-to-date is. Ook dit jaar plaatsten we google-view opnamen van enkele exposities 
online, wat zeker in coronatijd een handig middel is om mensen kennis te laten nemen van 
onze exposities. Nieuw was het maken van vlogs voor social media, die op informele wijze 
een indruk geven van de expositie. 
We kregen vermeldingen, aankondigingen en redactionele 
artikelen  in o.a. Zuiderlucht, het Eindhovens Dagblad, Groot 
Eindhoven, magazine Pf, online platforms van 
fotografiemagazines en Brabant Cultureel. In Zuiderlucht, de 
Kunstkrant en het Eindhovense slow magazine KONT plaatsten 
we advertenties.  
 

GECANCELD 
De meeste geplande exposities en activiteiten die vanwege corona geen doorgang konden 
vinden hebben we kunnen uitstellen, maar de jaarlijkse eindexamenexpositie fotografie van 
SintLucas, de Fotoboekenbeurs en de ArtSwap konden dit jaar geen doorgang vinden. 
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Zie ook: 

 
Pennings Foundation | Exposities archief 
 
Blog | Pennings Foundation | Eindhoven 
 
Educatie | Pennings Foundation | Eindhoven 

 

https://www.penningsfoundation.com/exposities-archief
https://www.penningsfoundation.com/blog
https://www.penningsfoundation.com/educatie

