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STIPENDIA/PRICES/SELECTIONS	
	
November	2017:	Project	Trashhold	was	selected	by	the	Verbeke	Foundation	for	their	
exhibition	Lost	in	Garbage.	
September	2017:	Selected	with	Project	Trashhold	for	START	’18,	an	international	
festival	organized	by	the	European	organization	Sculpture	Network.	
September	2016:	Project	Trashhold	was	selected	by	Stichting	Het	Raam	for	their	project	
Wakker	Venlo.	
July	2015:	We	received	grants	from	the	Mondriaan	Fonds	and	the	Hermes	Kunst-	en	
Cultuurfonds	for	the	book	Eenenveertig	brieven	van	de	jonge	kunstenaar.		
In	collaboration	with	Roos	van	den	Oetelaar.	
February	2015:	With	the	book	Eenenveertig	brieven	van	de	jonge	kunstenaar	we	were	
nominated	for	the	title	of	Best	Verzorgde	boek.		
In	collaboration	with	Roos	van	den	Oetelaar.	
March	2014:		Two	of	my	works	were	selected	for	the	Zomerexpo	of	2014	in	
Gemeentemuseum	Den	Haag.		
September	2013:	I	was	nominated	for	the	Concordia	Kunstwedstrijd	voor	Jong	Talent,	
by	the	Platform	voor	Actuele	Kunst,	Gistel	(BE).	
September	2012:	I	was	selected	for	and	participated	in	the	Leerling-Meesterproject,	by	
Kunstpodium	T,	Tilburg.	
	
	
	



EDUCATION	 	
	 	 	 	 	

MASTER	OF	PHILOSOPHY			
Radboud	Universiteit		
2015	until	2018,	Nijmegen	

	
INTERNSHIP	-	Tijdschrift	De	Helling,		
Wetenschappelijk	Bureau	GroenLinks	
April	until	July	of	2016,	Utrecht	

	
BACHELOR	OF	FINE	ARTS	-	AKV	|	St.	Joost	
2009	until	2013,	’s	Hertogenbosch		

	
INTERNSHIP	-	Verbeke	Foundation	
January	until	April	2012,	Kemzeke	(Antwerpen)	BE	

	
	 DRUMS,	preparatory	programme	-	Codarts	Conservatory	

2008	until	2009,	Rotterdam	
	

	 									MUSICOLOGY	-	Utrecht	University	(unfinished)	
	2007	until	2008,	Utrecht		

	
	 DANCE		INSTRUCTOR	-	Dédé	Danceballet	

	 	 2006	until	2007,	Veldhoven		
	

VWO	GYMNASIUM	-	Bouwens	van	der	Boijecollege		
2001	until	2007,	Panningen	 	 	 	 	 	

	
	
	
	
REFERENCES	
	
-	Margriet	Kemper.	Publisher	at	Pels&Kemper	and	former	teacher	at	AKV	|	Sint	Joost,		
‘s	Hertogenbosch.	
-	Erica	Meijers,	former	editor-in-chief	of	De	Helling,	magazine	of	the	scientific	bureau	of	
GroenLinks,	Utrecht.	
	
	
	
	
	
	



SKILLS		
	
As	qualified	philosopher	and	autonomous	artist,	I	am:	
-	skilled	at	philosophical,	objective,	creative	and	analytic	thinking	and	writing.	
-	able	to	transform	complex	issues	into	comprehensible	language.	
-	in	possession	of	good	communicative	and	organizing	abilities.	
-	well	capable	of	working	independently	and	getting	things	done.	
-	used	to	multitasking	and	working	in	a	multidisciplinary	team	of	editors,	artists,	
musicians,	publishers,	scientists,	constructors,	(museum)	directors,	curators	et	cetera.	
-	engaged	in,	and	very	passionate	about	visual	and	performance	art,	music,	literature,	
philosophy,	nature	and	sustainability	issues.	
-	well	trained	at	writing	philosophical,	artistic	and	scientific	essays	and	publications,	
magazine	articles,	creative	texts	and	other	lyrics	in	Dutch	and	English.	
-	experienced	with	publishing	magazine	articles,	online	publications	and	books.	
-	familiar	with	editorial	work	for	a	diverse	range	of	texts	and	projects.	
-	a	perfectionist,	with	a	sharp	eye	for	detail	when	it	comes	to	editing	and	finishing	work.	
-	proficient	at	visual	design	and	all	sorts	of	artistic	work.	
-	used	to	working	from	my	laptop	at	changing	workplaces	and	communicating	through		
e-mail,	Dropbox,	WeTransfer,	Facetime,	Skype	and	other	online	network	facilities.	
-	able	to	work	with	Microsoft	Word,	Excel	and	Powerpoint,	with	Adobe	Première	Pro	and	
Photoshop	and	with	the	Website	Design	programmes	Wix,	Weebly	and	Wordpress.	
-	good	at	speaking	and	writing	in	Dutch	and	English	and	I	also	have	some	knowledge	of	
German,	French,	Latin,	Greek,	Italian	and	Spanish.	
-	enthusiastic	about	travelling,	so	I	have	a	valid	driving	license.	
-	curious,	motivated,	critical,	attentive,	up-to-date,	precise,	headstrong,	independent,	
loyal	and	self-employed.	
	
	
	
LIST	OF	EXPERIENCE	(A	SELECTION)	
	
ART	EXHIBITIONS		
	
Group	exhibition	LOST	IN	GARBAGE	-	Commissioned	by	the	Verbeke	Foundation,	
Kemzeke,	(Antwerpen)	BE.	November	2017	-	March	2018	
Group	Exhibition	PLAYHOUSE	’71	-’17	–	Museum	Van	Bommel	Van	Dam,	Venlo	
June	9	until	September	22,	2017	
PROJECT	TRASHHOLD	-	Commissioned	by	Stichting	Het	Raam,	Venlo			
In	collaboration	with	Gemeente	Venlo	and	the	Van	Gansewinkel	Company	
September	2016	until	October	2017	
WE	ARE	GOLDEN	–	Short	film	for	Exhibition	Oh,	Natuurmens	commissioned	by	the	
Biesboschmuseum,	in	collaboration	with	Roos	van	den	Oetelaar,	Werkendam	
September	3	until	December	11,	2016	
Group	Exhibition	I	SHOT	MY	BABY	–	A	Collaboration	of	Galerie	Wilms,	Poppodium	
Grenswerk,	Calico	Jack	&	Sedate	Bookings,	Venlo	
May	1	until	May	15,	2016	
Group	Exhibition	VENLO	EXPOSED	–	Commissioned	by	Studio	Luidspreker,	Venlo	
October	2015	
Group	Exhibition	AMUSE	–	Galerie	Wilms,	Venlo.	September	2015	



Group	Exhibition	BRING	YOUR	OWN	BEAMER	–	Museum	Of	The	Image,	Breda.	
November	28,	2014		
WE	ALL	MEET	AT	THE	STYX	(part	of	PROJECT	SWEAT)	–	Roodkapje,	Rotterdam	
In	collaboration	wit	Jasper	Griepink	&	Jeroen	Verberne	
June	13,	2014		
Group	Exhibition	ZOMEREXPO	2014	–	Gemeentemuseum,	Den	Haag	
May	28	until	the	end	of	August,	2014.	
Group	Exhibition	WOMANHOOD/ROBINHOOD	–	De	Derde	Wal,	Nijmegen	
October	24	until	October	27,	2013	
NOMINATED	YOUNG	ARTISTS	FOR	THE	CONCORDIA	KUNSTWEDSTRIJD	VOOR	JONG	
TALENT	–	Exhibition	at	Platform	voor	Actuele	Kunst,	Gistel	(BE)	
September	13	until	November	15,	2013	
EINDEXPO	–	Eindexamententoonstelling	AKV	|	Sint	Joost,		’s	Hertogenbosch		
June	29	until	July	3,	2013	
Group	Exhibition	STYHRL	BOUIENG	|	SHOW	IN	DE	BOO	–	De	Boo,	’s	Hertogenbosch		
January	31	until	February	20,	2013		
ANYWHERE	ELSE	–	Exhibition	of	Kunstpodium	T’s	Leerling/Meesterproject,	Tilburg	
December	13	until	December	23,	2012	
Group	Exhibition	HABITAT/HÁBITAT	–	Exhibition	at	Lokaal01,	Breda		
January	20	until	January	26,	2012	(opening	during	the	Culture	Night	of	Breda)		
THE	COMPANY	OF	HUMOUR,	THERE’S	NOTHING	FUNNY	ABOUT…	-	Lokaal01,	Breda		
October	21	until	October	28,	2011	
KUNSTNACHT	–	The	Verkadefabriek,	‘s	Hertogenbosch		
September	17,	2011		
	
WRITING/PUBLICATIONS	
	
WHAT’S	EATING	OUR	SOCIETY?	-	Masterthesis	Philosophy,	Radboud	Universiteit,	
Nijmegen.	In	this	thesis	I	investigate	the	seemingly	inherent	discontent	of	human	
civilization	by	discussing	and	analyzing	the	work	of	French	philosopher	Bernard	Stiegler	
(1952),	and	comparing	his	ideas	to	those	of	Austrian	neurologist	Sigmund	Freud	(1856-
1939),	by	whom	Stiegler	was	greatly	inspired.	January	2017	until	January	2018	
BUREAU	DE	HELLING	-	For	four	months	I	worked	at	the	scientific	bureau	of	GroenLinks	
and	helped	with	the	assembly	of	magazine	De	Helling,	namely,	I	was	involved	with	the	
2nd	and	the	3rd	edition	of	2016	called	Trots	Op	Zuid	and	Voedsel.	I	wrote	and	co-wrote	on	
8	articles,	of	which	one	article	was	also	published	online.	Furthermore	I	did	two	
interviews,	was	involved	in	the	creative	process	of	the	lay-out	of	the	magazines	and	
edited	all	the	textwork.	January	until	July	2016	
EENENVEERTIG	BRIEVEN	VAN	DE	JONGE	KUNSTENAAR		-	An	independent	publication	
in	which	we	published	letters	of	41	young	Dutch	artists,	as	a	follow-up	on	the	book	
Eenenveertig	brieven	aan	de	jonge	kunstenaar,	assembled	by	Jos	Houweling	and	
published	in	2007.	In	collaboration	with	Roos	van	den	Oetelaar	and	Publisher	Pels	&	
Kemper,	‘s	Hertogenbosch.		December	2013	until	December	2015	



D’OU	VENONS-NOUS?	QUE	SOMMES-NOUS?	OÚ	ALLONS-NOUS?	-	Publication	of	the	final	
year	students	of	AKV	Sint	Joosts	department	of	Fine	Arts,	for	which	I	organised	the	
design	and	publishing	,	with	Roos	van	den	Oetelaar.	March	until	June	2013			
EEN	HEDENDAAGSE	PELGRIMAGE	-	Bachelorthesis	Fine	Arts,	‘s	Hertogenbosch	
My	graduate	thesis	describes	the	theory	and	interests	that	ground	my	visual	research,	
through	different	essays	about	autonomy,	the	Do	It	Yourself-movement,	Utopian	
thinking	and	the	‘discharming’	of	the	world.	Apart	from	essays,	it	contains	own	poems,	
visuals	and	proza	texts.	May	2013	
IN	SEARCH	OF	THE	MOON	–	Selfmade	book,	‘s	Hertogenbosch	
I	bundled	my	own	poems,	stories,	paraphernalia,	texts	and	photographs	in	a	selfmade	
book,	which	was	exhibited	at	Exhibition	‘Point	de	Vue’	in	SM’S,	‘s	Hertogenbosch	from	
October	3	until	November	18,	2012.	September/October	2012	
KLEIN	GELUK	-	Collection/publication	of	poems,	Panningen	
As	a	graduation	project	(VWO,	Gymnasium),	I	worked	on	a	collection	of	poems	together	
with	Lichelle	Smedts,	and	we	published	it	in	a	small	issue.	May	2007	
	
OTHER	PROJECTS/ACTIVITIES		
	
THE	FREEWHEELER	–	Together	with	my	partner	who	is	a	singer-songwriter,	I	do	street	
performances	during	the	summer:	he	plays	on	an	actual	acoustic	piano-bike,	while	I	take	
care	of	the	artistic	direction	and	hit	the	drums.	2012	-	2017	
MADAME	BEAT	–	Madame	Beat	is	a	musical,	theatrical	street	act,	performed	by	myself.	
The	act	involves	a	big	costume	–	a	dress	made	of	a	metal	frame,	shaped	around	a	
custom-made	bicycle	–	that	at	first	glance	looks	like	an	eighteenth	century	crinoline,	but	
then	turns	out	to	be	a	percussion	instrument.	The	act	is	physical,	musical,	theatrical,	and	
artistic.	Start:	September	2017.	Due:	Summer	2018	
PHOTOGRAPHY	-	I	did	many	photoshoots	on	location	for	private	parties,	and	also	took	
care	of	the	selecting	and	editing	process.	2014-2017	
DÉCOR	DESIGN	–	I	was	responsible	for	the	décor	of	a	dance	production	for	Ballet	&	
Dancestudio	Dorris	Titulaer	in	the	Maaspoort,	Venlo.	June	2015	
SEX,	YES	PLEASE,	VPRO	-	I	played	a	role	in	this	documentary,	directed	by		
Roos	van	den	Oetelaar	&	Iris	Cuppen.	September	until	October	2015	
CLOSE	ACT–	Tilburg.	Close-Act	is	a	multi-disciplinal	street	theatre	group	that	combines	
different	performing	arts	with	dance,	music,	circus,	stilts	and	theatre	in	impressive,	
visual	shows.	I	was	part	of	this	group	as	a	drummer/performing	artist	on	stilts.	
September	2014	–	July	2015	
KUNSTSTORM	-	In	commission	of	‘Venlo	Stormt’,	architect	Thom	van	Eijck	and	I	created	
an	artwork	consisting	of	1400	pallets,	forming	a	maze	of	towers,	through	which	
participants	had	to	run	through.	May	2014	
WHITE	PAGES	-	For	singer-songwriter	Ward	Axe,	I	made	the	artwork	and	designed	the	
album	cover	for	his	debut	album	White	Pages.	April	2014	
	
	



MEDIA/ARTICLES	
	
A	blog	on	music	I	wrote	for	the	website	Krag.nu.	October	2017		
http://krag.nu/rubriek/nr-1-renee-verberne.html	
	
An	article	I	wrote	for	Bureau	De	Helling,	for	their	edition	Voedsel	(nr.3,	2016):		
https://bureaudehelling.nl/artikel/eerlijk-en-gezond-eten	
	
An	article	I	co-wrote	about	my	artistic	practice,	for	the	column	Broedplaats	of	Dagblad	
de	Limburger.	February	2017	
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Eén worden met natuur 

broedplaats

INSPIRATIEBRON
HOE DE KUNST ER KOMT

Paspoort Renée Verberne
•Geboren 1988 in Grashoek
•Woont in Venlo
• Studeerde aan de kunstacademie in Den Bosch en studeert mo-
menteel filosofie aan de universiteit in Nijmegen 
• Maakt foto’s en video’s waarin ze zelf naakt figureert 
• Wordt gedreven door een verlangen naar oernatuur, waar ze zo
dicht mogelijk bij probeert te komen

Werk van haar is te zien op YouTube en op haar eigen website
www.reneeverberne.nl

DOOR PETER JANSSEN

In deze serie 
verklappen acteurs, 
kunstenaars, musici, 
dansers, schrijvers 
en andere 
creatievelingen waar 
zij hun ei uitbroeden. 
In het atelier, achter 
het fornuis of met de 
laptop op schoot? 
Vandaag: beeldend 
kunstenaar Renée 
Verberne uit Venlo.

Z
VENLO

Z e is op zoek naar wil-
dernis. Het woord ver-
wijst naar ongestoord
en oorspronkelijk. Vind
zo’n plek maar eens in

onze geciviliseerde wereld. Dat
stukje wildernis is trouwens niet
haar broedplaats. Dat is de weg 
erheen, de zoektocht.

„Het begint met een soort van
onbehagen”, zegt Renée Verber-
ne. „Een gevoel van vervreemd
zijn. Dan wil ik even uit de molen
die maar blijft draaien en dat ge-
voel van onbehagen opheffen. Ik 
wil tijdelijk rust vinden. Ik ga het
huis uit en zoek, rondfietsend, lo-
pend, naar plekken die me inspi-
reren. Plekken waar ik me één 
voel met de natuur.”
Het kunnen bomen zijn. „Ik heb 
altijd iets met bomen gehad. Als
kind al. In bomen klimmen,
boomhutten bouwen. In de tuin
van mijn ouders staat een boom
met een hut die ik er met mijn 
broer heb gemaakt. Heel gam-
mel, maar hij is er nog.” 
Een paar jaar geleden bezocht ze
het Sequoia National Park in Ca-
lifornië, om te ervaren hoe het is
om bij zo’n imposante boom te 
zijn. Door de vele bosbranden
zijn de sequoia’s onder aan hun
stam aangevreten. Je wordt er 
daardoor in opgenomen als in
een holle boom. Verberne moest
buiten de gebaande paden gaan 
om erbij te komen. Voorbij bor-
den verboden toegang. Stiekem 
door een afzetlint. „Als ik dan in 
zo’n oernatuur kom, ben ik als
een kind zo blij. Dan verlies ik ook
het besef van tijd. De klok voelt
soms als een verlamming. De tijd
van de klok heeft niets te maken
met de tijd zoals je die ervaart.”

Weergalm Weergalm 
Haar wildernis is niet altijd de 
natuur. Het kan ook een oud in-
dustrieterrein zijn. Verberne: 
„Het gaat me er om weg te zijn 
van de beschaving, maar wel zo
dat ik een aanwezigheid voel, een
soort aanwezigheid van de mens
die er ooit was. Je hebt plekken
waarin het verleden weergalmt. 
Waar het verleden in het heden
aanwezig is. Die plekken fascine-
ren me.”

Op zo’n plek waarmee ze één wil 
worden, stelt ze haar camera in. Ze
ontdoet zich van haar kleren en
loopt het beeld in. „Ik kleed me uit 
omdat ik daarmee uit deze wereld 
stap. Kleding, make-up en sieraden:
allemaal poespas. Daaraan zien
mensen meteen in welke tijd je leeft,
hoe veel geld je hebt en wat je smaak
is. Ik zou dan ook niet weten wat ik
aan moet trekken; wat beter past bij
mijn werk dan naakt zijn. Er rust 
een taboe op naakt, terwijl dit juist
de meest ware menselijke vorm is.
Ik vind ook dat naaktheid een soort
authenticiteit geeft. De mens is
naakt en kwetsbaar ter wereld ge-
komen. Ik denk dat je de meeste
kans maakt in de buurt te komen 
van eenheid met de natuur als je 
naakt bent.” 

Als ze weer eens voelt dat de onrust
uit haar lijf moet, wil ze van de ge-
baande paden af. Ze probeert ver-
der te kijken dan de meeste wande-

laars. „Ik denk dat veel mensen dat 
hebben. Zo van: hier zou ik wel van 
het pad af willen. Maar ze doen het 
niet. Want het mag niet. Van wie 
dan? En waarom? Zoals bij Google
Maps. Je ziet de wereld tot waar het
autootje heeft gereden. Ik wil voor-
bij dat punt. Ik denk dat daar iets be-
langrijks is. Een stukje wereld dat 
nog niet is gecultiveerd. Een soort 
van wildernis. Soms krijg ik zelfs
het gevoel dat een plek op me 
wacht.”

Ritueel Ritueel 
De plek moet wel een beetje uit het 
zicht liggen. „Niet zo zeer omdat ik
bang ben gezien te worden, maar 
meer omdat ik alleen wil zijn. Als er
toeschouwers bij zijn, wordt het 
toch een beetje een show. Voor mij is
het een soort ritueel. Ik ga down the
rabbit hole, denk ik, zoals Alice in
Wonderland. Ik heb het gevoel of ik
door een sluier heen loop. Ik weet 
niet of het alleen in mijn hoofd zit of

dat het de plek is: het idee dat ik
door een barrière van tijd en 
ruimte ga Het gevoel: ik ben nu 
elders.”

„Ik heb het gevoel dat wij als 
mensen die natuur zijn ont-
groeid. En sinds de romantiek 
beseffen we dat we niet meer te-
rug kunnen. Maar het verlangen
is er wel. Met dat besef moet ik
leven. Uitstapjes naar plekken
die ik nog een beetje als wildernis
ervaar, zijn een soort pleister op 
de wonde van mijn verlangen.
Misschien omdat ik dan heel
even in de buurt kom van een-
wording met de natuur. Ik heb in
ieder geval mijn best gedaan.
Wat blijft zijn foto’s of een video. 
Als ik er mooie beelden kan ma-
ken, word ik gelukkig.”

Reageren? 
peter.janssen@delimburger.nl

Ik kleed me uit 
omdat ik zo uit 
deze wereld stap. 
Kleding, make-
up en sieraden: 
allemaal poespas.

Renée Verberne

Renée Verberne: „Je ziet de wereld tot waar het autootje heeft gereden. Ik wil voorbij dat punt.”  FOTO PETER SCHOLS



A	review	by	Mr.	Motley	about	our	book	Eenenveertig	brieven	van	de	jonge	kunstenaar.	
January	2016	
http://www.mistermotley.nl/paper-podium/41-twijfels-van-de-jonge-kunstenaar	
	
An	article	about	our	book	Eenenveertig	brieven	van	de	jonge	kunstenaar	in	Dagblad	de	
Limburger.	December	2015	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



An	article	about	Amuse,	an	exhibition	at	Galerie	Wilms,	Venlo,	of	which	I	was	part.		
Dagblad	de	Limburger.	September	2015	
	
	

	
	



An	article	following	the	exhibition	Knock	knock,	which	was	organised	throughout	Venlo.	
Dagblad	de	Limburger.	November	2014	
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De ‘selfies’ van Renée Verberne

CULTUUR OM DE HOEK
Kunstroute

door Peter Janssen

„I

De Venlose kunstenaar Renée
Verberne wordt gedreven door
een verlangen naar oernatuur.
Ze probeert er zo dicht mogelijk
bij te komen. Zoals ze dat twee
jaar geleden deed in het Sequoia
National Parc in de Verenigde
Staten.

„I k heb altijd iets met bomen gehad.
Als kind al. In bomen klimmen,
boomhutten bouwen. In de tuin
van mijn moeder staat een boom

met een hut die ik heb gemaakt. Heel gam-
mel, maar hij is er nog. Sequoia’s vind ik
magisch. De sequoia is misschien wel de
grootste boom van de wereld. Om te erva-
ren hoe het is om bij zo’n boom te zijn,
ben ik naar het Sequoia National Parc in
Californië gegaan. Doordat er veel bosbran-
den zijn, is er een heel vruchtbare bodem.
De meeste sequoia’s hebben brandschade.
Ze zijn vaak heel mooi aangevreten door
het vuur. Als ik in zo’n oernatuur kom, ben
ik als een kind zo blij. Dan verlies ik ook de
tijd. De klok voelt soms als een verlam-

ming. De tijd van de klok heeft niets te ma-
ken met de tijd zoals je die ervaart. Je hebt
plekken waarin het verleden weergalmt.
Waar het verleden in het heden aanwezig
is. Die plekken fascineren me. Henri Berg-
son vergeleek het met een rollende en gro-
ter wordende sneeuwbal, waarin de kleine
bal nog aanwezig is. Laatst schreef ik het
woord verleden fout op: ‘herleden’. Ik
dacht: goh, wat een mooi woord. Ik moest
aan die sneeuwbal denken. Aan het samen-
komen van heden en verleden. Want dat is
wat mij aantrekt in een plek. Ik probeer
één te worden met die oernatuur. Daar faal
ik in. Want ik ben geen oermens. Kijk maar
naar mijn haren, mijn witte huid. Ik heb
het gevoel dat wij als mensen die natuur
zijn ontgroeid. En sinds de romantiek besef-
fen we dat we niet meer terug kunnen.
Maar het verlangen is er wel. Met dat besef
moet ik leven. Uitstapjes als naar de se-
quoia’s zijn een soort pleister op de wonde
van mijn verlangen. Als ik daar mooie beel-
den kan maken, word ik gelukkig. Mis-
schien omdat ik dan heel even in de buurt
kom van eenwording met de natuur. Ik heb
in ieder geval mijn best gedaan. Wat blijft
zijn foto’s of een video. Pottenkijkers hoef
ik er niet bij te hebben. Ik wil alleen zijn
met die plek. Niet omdat ik daar naakt ben.
Als er toeschouwers bij zijn, wordt het een
show. Mijn theorie is dat je de meeste kans
maakt in de buurt te komen van eenheid

met de natuur als je naakt bent. Het is een
soort ritueel. Ik heb me weleens afge-
vraagd: als ik dit gekleed zou doen, wat
voor kleren moet ik dan aandoen? Hoort er
een verentooi bij? Een glitterbroek? Als je
naakt bent, ben je statusloos, universeel. En
je bent kwetsbaar. Maar ik moest het wel
goed uitkienen. Welke bomen staan zoda-
nig dat ik niet gezien wordt. Er is toezicht.
Ze zijn denk ik bang dat mensen er rotzooi
dumpen. Er zijn stukken afgezet met lin-
ten. Daar ben ik overheen gestapt om naar
een boom te lopen. De foto’s heb ik ge-
maakt met de zelfontspanner. Het zijn zelf-
portretten. Dat is nu heel actueel met alle-
maal die selfies die mensen maken en op
social media zetten. Ik verheug me op de

kunstroute. Mooi dat ik daar aan mee kan
doen. Volgens mij heeft het kwaliteit. Ik
probeer alle kansen te grijpen om te expose-
ren. Dan heb ik weer een deadline en dan
kom ik vooruit. Wat ik er laat zien, is be-
staand werk, maar ook iets nieuws. Dat
neem ik me altijd voor. Dus ik ga weer op
pad. Ik pak de fiets en zoek een geschikte
plek. Soms heb ik vooraf al een idee. Maar
dat is alleen een startpunt, geen uitgewerkt
concept. Het komt voor dat ik wel twee uur
moet rondfietsen voor ik iets vind. Ik pro-
beer van de paden af te gaan. Naar plekken
te fietsen waar ik niet gezien kan worden.
Niet alleen omdat ik me dan uitkleed, maar
omdat het altijd een soort privégebeurtenis
is. Net als bij die sequoia’s. De behoefte om
niet gestoord te worden. Toen ik die serie
met de sequoia’s maakte, was mijn partner
erbij. Hij hield de wacht. Hij wilde me er-
van af houden. Ik moest aandringen, want
ik wilde de foto’s per se maken. Het was
ook wel leuk. De gevestigde orde die zegt:
dit mag niet, daarom hebben we die linten
gespannen. En dan mijn partner die be-
zorgd is, want ik kan worden betrapt. Het
is wat rebels misschien. Ik hou van de span-
ning van het verbodene.”

www.reneeverberne.nl en
http://reneeverberne.tumblr.com

Ik voel me
aangetrokken tot
plekken waar het
verleden weergalmt.

Renée Verberne, kunstenaar

“

Informatie

! Morgen (19.00-23.00 uur) en zondag
(12.00-17.00 uur) is de tweede editie
van Knock...Knock... in Venlo, ofwel
kunst kijken bij ‘vreemden’ thuis

! Dertien kunstenaars doen mee aan de
kunstroute, onder wie Renée Verberne

! Voor plattegrond en ‘opstappunten’ zie:
www.knockknockvenlo.nl

Renée Verberne en een paar zelfportretten uit haar sequoia-serie.  foto’s Stefan Koopmans en Renée Verberne

De ‘selfies’ van Renée Verberne
Renée Verberne en een paar zelfportretten uit haar sequoia-serie.  foto’s Stefan Koopmans en Renée Verberne



An	impression	of	the	Zomerexpo	2014,	of	which	I	was	part,	at	the	Gemeentemuseum,	
Den	Haag.	
	
http://vimeo.com/97573716	
	
An	article	about	the	Nachtwacht	2013,	the	cultural	night	of	Venlo,	of	which	I	was	part	
(picture	in	the	middle),	Venlo.	Dagblad	de	Limburger.	December	2013	
	

	



	
Online	information	about	our	Leerling-Meesterexhibition	Anywhere	Else,	Kunstpodium	T,	
Tilburg.	
	
http://www.kunstpodium-t.com/agenda/1312---2312--wiesje-peels--steffen-maas/	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

*This	Curriculum	Vitae	was	updated	in	November	2017	


