
Luna zoekt expositieruimte
‘Zelfs Escher kon hier niet exposeren’

 p Judi Gor (l) en Sascha van Tetterode en zíjn kunstenaarsvereniging Luna.

Een aantal ‘culturele en 
maatschappelijk 
nomaden’ verzorgt 
donderdag 13 februari 
een discussieavond over 
betaalbare huisvesting 
voor maatschappelijke 
initiatieven in Baarn. In 
de aanloop daar naartoe 
laat de Baarnsche 
Courant een aantal van 
deze organisaties aan het 
woord. Over hun belang 
en waarom ze ruimte 
nodig hebben.

Christine Schut

Vandaag: Sascha van Tette-
rode en Judi Gor van kun-
stenaarsvereniging Luna.

,,Kunstenaarsvereniging Luna is in 2012 
opgericht en zet zich in voor kunst in de 
openbare ruimte”, aldus de Baarnse Sascha 
van Tetterode. Samen met Judi Gor uit Soest 
‘is’ zij Luna. ,,We zijn actief in Baarn en Soest, 
zo werken we samen met Karin Beukeboom 
van ‘Mooie Ontmoetingen’ en Indibazaar bij 
de modeshows in Lokaal-O.” Sinds 2015 heeft 
Luna onderdak bij Lokaal-O. De vereniging 
is meeverhuisd van de Professor Meijerslaan 
naar de Plataanlaan. ,,Onze doelstelling is 
de oprichting van een galerie voor moder-
ne kunst in Baarn, want die ontbreekt hier. 
Überhaupt zijn er nog weinig galeries in de 
regio”, vult Judi Gor aan.
 
Volgens de kunstenaressen zijn er expositie-
mogelijkheden in Theater de Speeldoos en in 
Kasteel Groeneveld. ,,Maar in de Speeldoos 
ben je gangvulling en voor Groeneveld is een 
lange wachtlijst. In het Singermuseum in La-
ren is ook moderne kunst te zien, maar daar 
bedraagt de entree zeventien euro. Hier in de 
Boemerang is het laagdrempelig. Burgemees-
ter Röell zegt wel dat Baarn een Escherdorp 
moet worden, maar ik denk dat zelfs Escher 
hier nooit heeft geëxposeerd. Baarn heeft 
de naam een kunstenaarsdorp te zijn, maar 
dat is nergens terug te vinden”, aldus Van 
Tetterode.
 
SUBSIDIE ,,Hier in Lokaal-O kunnen mensen 
die nooit naar een museum gaan terecht. 
Overigens hebben we ook een keer in de 

bibliotheek geëxposeerd. We hebben net 
een stimuleringssubsidie gekregen van de 
gemeente Baarn. Daarvan kunnen we de 
expositiekosten betalen en drukkosten van 
onze folders en posters”, legt Sascha uit die 
glaskunstenaar is. Ze maakt glasobjecten. 
Judi Gor is lichtkunstenares. ,,Dit jaar hebben 
we een gezamenlijke expositie in het glasmu-
seum in Leerdam”, aldus Gor.
 
EXPOSITIERUIMTE Het is, volgens de kun-
stenaressen, belangrijk eigen expositieruimte 
te krijgen. ,,Dat is hier nergens of kostbaar om 
te huren. Toegankelijkheid is voor ons ook 
belangrijk. Omdat er dus bijna geen galeries 
zijn, is op plekken waar nog wel kunst te zien 
is, de toegankelijkheid belangrijk. Anders 
komen hele groepen niet in aanraking met 
kunst. Er zijn in Baarn genoeg kunstenaars, 
maar om te kunnen exposeren, hebben ze 
ruimte nodig.” Beiden hebben thuis een eigen 
atelier waarin ze waarin ze werken. Het gaat 
hen dus puur om de expositieruimte.
Volgens de vrouwen kan iemand die zijn of 
haar ruimte beschikbaar stelt, er ook nog wat 
aan hebben. ,,Een kunstenaar kan een ruimte 
transformeren. Een vaste plek is bovendien 
fijn, omdat je daar kunt groeien. Dan leren 
bezoekers de plek kennen”, denkt Sascha van 
Tetterode.
 
LOKAAL-O De eerstvolgende expositie die 
ze organiseren is vanaf zaterdag 22 februa-
ri in Lokaal-O. Van 19.00 tot 21.00 uur is de 
opening. De vernissage, het sluiten van de 
expositie, is zondag 5 april van 17.00 tot 19.00 
uur. Vijf kunstenaars zullen verschillende 
technieken laten zien. Het thema is ‘Zwartwit 

met een vleugje kleur’. De entree is gratis.
Op de vraag wat Luna gaat doen als ze de 
Boemerang zou moeten verlaten, antwoordt 
Judi Gor: ,,Dan moeten we op zoek naar 
een andere ruimte. Ik heb er wel vertrou-
wen in dat we die gaan vinden. Maar het is 
voor Baarn wel een ontzettend gemis als dit 
wegvalt. We hebben veel kennis in huis. We 
kennen veel mensen en de markt goed. Het is 
een win-win situatie voor de gemeente Baarn. 
De behoefte aan een eigen expositieruimte 
is er niet alleen vanuit de kunstenaars, we 
hopen ook dat die vraag er is vanuit de ge-
meente Baarn. Want mensen zien vaak kunst 
zonder dat ze zich realiseren dat het kunst is. 
Neem bijvoorbeeld de Eiffeltoren in Parijs, de 
Chrysler Building in New York en de pirami-
de voor het Louvre in Parijs”, besluit Sascha 
van Tetterode.
 
DISCUSSIEAVOND Donderdag 13 februari, 
19.30-21.30 uur: ‘Met woningen alleen bouw je 
geen dorp.’
Initiatiefnemer Lokaal-O
Locatie: Lokaal-O, Plataanlaan 1.
Meer info: info@lokaal-o.nl
Alle Baarnaren zijn welkom om mee te pra-
ten.
 
POLL Op de Facebookpagina van de Baarn-
sche Courant is regelmatig een poll te vinden. 
De stelling van de huidige poll luidt: De 
gemeente Baarn moet zorgen voor betaalbare 
huisvesting voor culturele en maatschappelij-
ke initiatieven.
 
Bent u het hiermee eens, of juist niet, laat het 
weten.
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