
KUNST IN CONTAINERS



Onderstroom, theater- muziek- kunst aan de kust!
1 t/m 5 juli 2009
Het festival waarmee de zomer begint in Zeeland. Vijf dagen lang de stad als 
podium met een mix van theater op locatie, straattheater op pleinen, korte en 
vermakelijke voorstellingen in tentjes en objecten, beeldende kunst, muziek-
theater en familievoorstellingen. 
Sfeer en feest in een lint vol activiteiten door de stad. Van het festivalhart 
Sunset City op de Groene Boulevard, tot aan het jonge Urban Village op het 
Bellamypark. 
Het festival is voor een groot gedeelte gratis toegankelijk. Voor een aantal 
voorstellingen zijn kaarten te koop. Voor het complete programma en info zie 
www.onderstroom.info.

Onderstroom wordt georganiseerd door: 
de Cultuurwerf Vlissingen 
Pb 5105, 4380 KC Vlissingen 
Tel.nr 0118-415244
 www.cultuurwerf.nl

KunstwerkplaatsKipVis
KipVis is een kunstwerkplaats. Voor werkperiodes, kunstenaars en alles wat 
daaruit voortkomt. Projecten van kunstwerkplaatsKipVis kunnen beschouwd 
worden als een ongeordend voorstadium van een museum, galerie of andere 
podia. Graag bieden we daarbij ruimte voor risico. Regelmatig vindt er een  
‘Vaststelling’ plaats als afsluiting van een werkperiode.

Kunstenaars van KipVis in festival Onderstroom: 
Els Dominicus, Rikke Folkersma, Hans Overvliet , Femke Gerestein en Peter 
Steutel.
De andere atelierhouders in KipVis: Michiel Paalvast, Maartje Korstanje, Ans 
Couwenberg, Trinette Ledelay, Marcel de Jong, Giel Louws, Iris Koopmans en 
Barbara Voit.

De containers & KipVis
De container staat per definitie voor ‘verplaatsen’ en daarmee voor het noma-
dische. Dat nomadische is één van de kenmerken van KipVis. Immers, we zijn 
in vijf jaar drie keer verhuisd. De tijdelijke verblijfplaats ‘container’ sluit daarbij 
naadloos aan.

KunstwerkplaatsKipVis
Dreesstraat 2
4384 DC Vlissingen
www.kipvis.com



Els Dominicus
www.elsdominicus.nl

Here you are

Geen festival zonder bezoekers, geen beeld zonder toeschouwers.
Laat de omgeving op je inwerken.
Deze video-installatie wordt pas zichtbaar als ze door de bezoeker gezien 
wordt.



Rikke Folkersma

Japon, zijde en wol

In de kleding die ik maak zoek ik naar grenzen: wat is de functie, wanneer is 
iets nog draagbaar en wanneer niet meer, waar houdt de omgeving op en 
waar begint het kledingstuk?

In dit werk ga ik een relatie aan met de omgeving, die reflecteert in de japon 
met de ‘vloeibare’ kwaliteit van de zijde en die, met een knipoog naar het 
festival, als een bruidssleep uitmondt in een ‘onderstroom’ waar pareltjes in te 
ontdekken zijn.



Hans Overvliet 
www.curiositas.nl

I let you into my dream if I can be in yours - Bob Dylan

Binnen mijn eigen biografie is het begrip ‘onderstroom’ voor eens en altijd 
geassocieerd met het blad van de Landelijke Stroomgroepen tegen Kernener-
gie [ ’78 - ‘83 ] waar ik mede de redactie over voerde. Wellicht daardoor was 
mijn eerste beeld bij het begrip ‘container’ in relatie met ‘Onderstroom’ die van 
‘het politieke’. 
Mijn werk heeft als doorlopende thematiek de gelaagde relatie van ‘mode’, 
‘sexualiteit’, ‘het politieke’ gebonden aan mijn persoonlijke interpretaties.

De container
De container associeert in eerste instantie met verscheepte goederen die ons 
aller materiële welbehagen zouden vergroten.
De afgelopen jaren is er echter een tamelijk gruwelijke associatie bijgekomen: 
die van de economische vluchteling. Ons allen bewust geworden door een 
groot aantal Chinezen dat vorig jaar in Engeland omkwam in een zeecontainer.

Het beeld
Mijn voorstel poogt een op zichzelf dubbelzinnig beeld uit een mode te combi-
neren met de – ook door ons – gedroomde architectuur van ‘het westen’.



Femke Gerestein 
www.femkegerestein.nl

Her hair spread wide; 
And, mermaid-like, awhile it bore her up  
vrij naar Shakespeare

Bij ‘Onderstroom’ denk ik aan bewegend beeld. Maar ook aan de onderstroom 
van verhalen achter het beeld. Onder het beeld. Hoe die verhalen lopen, mag 
iedereen zelf uitmaken.



Peter Steutel 
www.comform.info

In mijn autonome werk vormen de uiteenlopende aspecten van het leven een 
landschap waar ik doorheen reis en waarin ik gedurende korte of lange tijd 
samen optrek met anderen. Dit landschap en de ontmoetingen breng ik in 
beeld.

Ook mijn bijdrage aan het project Onderstroom is een plaats van ontmoeting. 
Met anderen, met jezelf. Tegelijkertijd is het werk verbonden met het element 
water en kun je opgaan in het geheel. Zoals al het water de oceaan opzoekt. 
Of als de natuurlijke (onder)stroom van het leven, die je als vanzelf naar je 
bestemming leidt.






