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TER ONDERSTEUNING EN BEVORDERIN6 VAN VROUWELUKE CULTUURAEOEFENAARS

IN DE EUREGIO, OP HETGEBIEDVAN BEELDENDE KUNSTT LITERAIUUR, MUZIEK
EN DANS. DITJAAR VIERT ZE HAAR 2O,IARIGE BESTAAN MET EEN IIEEL SPECIALE
PRE5EI{TAflE (13-27 APRIL 2014) IN HET OU DE IIARTVAN AKEN.

Warüeer je een srens overschdidt, veranderen er di4qen. Zichtbare zaken,
,oals de lantaarnpalen lanss de wes,
de elektriciteitskasten, de brievenbus
sen en de afmetinsen van de Iamen en
huizen. Maar ook onzichtbare aspecten,
zoals het levensgevoel van de mensen,
de mlziek op de Edio, de seur van llet
eten, de smaak van de wijn, de opbouw

van de maatschappii net haar zeden
en sehuiken. Het landschap wijzisi
merkwaardis senoes nooit abmpt aan
de andere kant. De heuvels golven in
dezelfde bewesins voort, srassprieten

zijn aan beide kanten van de streep

even lans en net zo srcen. Ook het kool-

zaadveld knalt als een ruig opgezette
felsele strook brutaal en onverstoorbaar
vice veßa tusseD Nederlands en Duits
srondsebied. Grenzen zijn een onseluk
kige ultvinding van machthebbers. Het
fenomeen raakt verzeild in de hoofden
van mensen, die erin setoven en enaar
Saan handelen. Künst trekt zi€h nei a1s
de natuur gelukkig niets aan van willekeüris getrokken lijnen op de weretd
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Tevens streefi men naar het ve*eteren

van de positie van de vrouw in de kunst
wer€ld. De verenising werd in 1994 opsericht door een aantal ondernenende
geöngageerde vrouwen, die vanuit di
verse disciplines werkzäam zijn in de
kunst. Vrouweiiike kunst€naars zi;n op
dat moment nog sterk ondergewaar-

deerd in Duitslandi de kunstwereld
wordt vooral gereseerd door mannen.'

Grenzen beslechten en een sameDwerkingsverband opzetten tu
lijke kunst€naars üit Duitsland, Belsi6
en Nederland, is een van de doelstel-

Als tesenwicht en om samen de krach
ten te bündelen is Dreieck geborcn.

linsen van Dreieck.Triangle.Diiehoek.
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De iubileurnexpositie "Cada Magna"
vindt plaats in Aula Caroli
malige lloosterk€rk üit 1663. Na een
IN SOMTIHE ERö'
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rcnovatie in 1980 funSeerr ze als aula
voor hei daärnaast gel€gen (aiser Kart
Gymnasium. Buiien schooltijden is de
ruimie te hrur voor expositiemogelijk
heden. Carla Masna is de naarn voor
een fictieve zus van (arel de Grcte.
Zij staat symbool voor de vrouwelijke
kracht, g€linkt aan krachtige wouwen
uit de geschiedenis. Met de expositie
reageert Dreieck op het 12ooe sterfta.
jaar van I(arel de crote, dat in 2014 in
Ak€n wordt hedacht. De kunstw€rken
tonen de aanwezigheid en kracht van
de vrouw in diverse dimensies, in het
heden en verleden. Historie en politie,
ke invalshoeken spelen daarbij een ro1.
Tijdens de düür van de expositie orea-

niseeri de groep diverse acties, om het
thena van Carla publiekelijk verder uit
te diepen. Voor deze Paaszondag staat
een schildenctie sepland, waarbij een
aantal kunstenaressen van de vereni
8in8 g€zamenliik een groot doek be-

schilderen dar op de srond list. Aan het
eind van de middaskunnen toeschouw€rs met een beeldzoeker een deel dat
hen bevalr uitzoeken en kopen, voor de
pdjs van 1 euro per vie*ante decimeter. De opbrengst is bedoeld ter onder_
steudng van de ver€niging, aangezien

zij zichzelf volledis moet bedruipen.
Vlak nadat ik ben gearriveerd begint

a

de schildersessie. Het is een mooi ge

zirnt on te zien hoe

de vrouwen samen

werken aan het doek. De eerste aanzet
vindt plaats met behulp van zwiedge
hoütskoollijnen, die setrokken word€n
met eetr lange stok waar het houtskool

opis vastsebonden. Het doeklist op de
stenen vloer. De vrouwen staan om het

doek opsesteld en nodisen elkaar, als
in een dans, üit om beultelings lijnen
aan t€ brengen. wann€er men tevreden
is over de compositie, komen verf en an
dere mateialen tevoorschiin. Onder be-

geleidinsvan jazzylrneditatieve müziek
groeit het doek gesiaag. Kunstenaar Leo

Br€nner, het mannelijke erelid van de
vereniging, tromnelt inet zijn handen
op de tafel met het ritme mee. Wanneer
het welk is sedaan, heb ikeen gesprek
met Uta Göbel-Gross, kunstenar€s en
voorzitster van de vereniglng.

beeld in Nedertand of Belsie opsesroeid
en wonen in Düitsland. Een Duits lid is

verhnhd näär Zwitserland en we hebben ook een seflisch lid uit Belgrado."
Waarom bedachten jullie een fictieve
zus van Karel de Grote?

Hoeveel Duitse, Nederlandse en Belgische leden heeft de vereniging nu?
"Dat is niet zo exact te zeggen, omdat de
nationaliteiten in dit gebied wai door el_
kaar lopen. Sommise leden zijn biivoor

"Heel Aken is dü iaar bezig met het
lrooe sterfjaar van Karel de Grote. wij
wilden vanuit een vroüweliike invalshoek daalop rcaseren. Daarom be
dachten lye Carla Magna. Cada is een
moderne naam: ze betekent 'de viie'.
Masna betekent 'de grcte'. Eenvriie grote vrouw dus. wij vonden de naam wel
wat brutaals hebben. Carla ivlaSna siaat
symbool voor de sterke onaflrankeliike
vrouwr zo$rel de hedendaaqse ais de
vroüw gedurende de geschiedenis. An
derhalf iaar seleden ziin we besonnen
met brainstorm€n om iets speciaals te
doen voor het 20 jaris bestaan van de
vereniging. In oktober 20! werd Carla
geboren. Ve olgens is iedereen daar
op haa r eisen wijze mee aan de slas segaan."

wanneer Carla werkeliik seleefd zoü
hebben, had ze dan invlo€d kunnen uitoefenen op broer Karel?
"Ca a staat symbool voor iedere sterke
wouw. Gedurende de tijd heeft ze zeker
invloed uitgeoefend, maai de Carla s in
de g€schiedenis zijn vaakverguisd, verloochend en vergeten."
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wanneer zijaan de macht üras geweest,
in plaats van(arel, zouzijhetdan heel
anders hebben sedaan?
"Waarschijnlijk wel ia, dat wens ik ten
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minste. Wanneer vrouwen de leiding
hebben ontstaat er een and€re sfeer; ze
hebben een andere naniervan leiding-
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seven. Er ziin in de geschiedenis q€en

nationale samenwerking met vrouwen

verhalen bekend van vrouwen die een
oodog ontk€tenden en üit moorden gin-

in de künst eNaarik als eenverriiking."

8en om macht te winnen."

Enkele serealiseerde proiecten van de

Zou dat kornen omdat vrouwen leven
in zich künn€n dragen en baren? De
kunstenaressen hebben Cada Masna
op heel diverse wijze gestalte seseven.
Zo heeft het werk van Monika Raschke
de sche.dins van de mensenrechten
van vrouwen als onderwe$. Thea Pott

naakte een installatie met als titel
N.E.V.E.R.N.E.V.E.R.WA.R.. o.a. seinspireerd door de levens van Florence
Nightingale en Käth€ Kolwitz. Hetuerk
van Mnjana Stein Arsic uit Belsrado
saat juist over de hedendaasse vrouw
die ambitie. kinderen opvo€den en de

liethebbende echigenoie met eltäar

afselopen jar€n ziin o.a. (unsuelder
im indeland (roo8) over herinrichiins

van het landschap na de bruinkool
winDins, Dialoss (roo9) een üitwisse.
ling met kunstenaars in Belgrado en
Herzosenrath, Face to Face (ro11) samenwerkingsproject tussen Aken en

Arlinston (USA) en Überlehens(unsi
(2oB).

Hoe zien julile de toekoms! rvat
künnen we nog veMachten van
Dreieck.Triangle.Driehoek?
''Groepsexposiiies aan de hand van een
bepaald thema: daarin ligt onze kracht

hethoortbij het conceptvanDreieck.
Het vrouwzijn als kunsteDaar is een
en

discussjepunt. Bijmijn werk is de woüw

Silvia Nirmaier badacht fictiev€ opsravjngen jn de buurt van de Dom van
Aken, die inzicht geven in het leven van
Carla a1s vooruitstrevende reizigster
dnor de Arähis.he en ATiati§.iewereld
De invatshoek van Monika Erenner is
weer totaal anders. Zij maakte een mo
numentaal boek. ter nagedachtenis aan
haar tijdens de eerste wereldoorlos se
vallen srootvader. Ziin seschiedenis
heeft srote invloed sehäd op de vrouw
enlev€ns in de familie. Dorin Hulshof

duidelijk het belängrijkste uitsanssis echter niet bij iedereen zo.
De discüssie saat ook over het leit, ol
er verschil is tussen mannenkünst en
vrouwenkünst. Misschien is daarin een
beter evenwicht ontstaan en is het inte'
ressant om ookmannen lid ie laten lvor
denvan Dreieck in de toekomst. Dan is
een speciale organisatie voor vrouwe
lijke kunstenaars niet me€r nodis en
hebben we soed werk seleverd op het
gebied van waadedns en
pnD1. Dat

schiep Cärla Masna «aiserin des ,re
Iahrhündert. De huid van haar Carla
is zacht. Hierdoor toont ze haar kwets
baarheid, gevoeligheid, verleidingskracht, empathie en erotische energie.
De mantel van de keizerin groeii ge
durende de expositie. Alle exposanten
veßieren haar net bijdragen, waarin
ze hun visie qeven over machthebbers,
vrour/{en, passie en liefde.
Hebben jullie met de verenjsing na 2(]

jaar jullie sestelde doel bereikt? Heeft
de positievandevroüwin de kunst zich
''Ja, absolmrt. We worden mr met onze

groep a1s een professioneel platform
gezien: we ontvangen waardering in dc
kunstwereld. We hebben veel aanvra
gen van aspnantleden. we organis€ren professionele expositjes a1s groep
aan de hand van thema's. Hei werk van
nieuwe teden moet bijdat van de sroep
passen. we komen 2x per naand samen
en we hebben geen sponsors. De inter.
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