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Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling Bridgin‟ op 26 september 2010 

 

Als freelance curator en programmamaker focus ik me op de cultureel diverse 

samenleving en de grootstedelijke cultuur. Mijn ene paspoort geeft me de Nederlandse 

nationaliteit, mijn andere de Turkse. Ik heb projecten georganiseerd in Nederland, in 

Istanbul, maar ook in Rotterdam Zuid én in Rotterdam Noord. En dat is waar het in deze 

expositie ook om gaat. Het verbinden en bouwen van bruggen. Het bij elkaar brengen 

van verschillende doelgroepen, verschillende wijken, het verkleinen van afstanden. Maar 

wat mij betreft ook, en niet op de laatste plaats, het puur en alleen het laten zien wat er 

is en leeft. Een kennismaking.  

  

Als  dochter van gastarbeiders, (pas!) de tweede generatie, heb ik me altijd erg 

verbonden gevoeld met Turkije, mijn land van herkomst. Daarnaast ben ik trots op 

Nederland, het land waarin ik ben opgegroeid. Het land dat mij kansen bood en mij daar 

heeft gebracht waar ik nu ben, het land dat „thuis‟ is. Als vrienden aan mij vragen: “maar 

jij bent toch gewoon Nederlander?” is mijn antwoord eigenlijk steevast „nee‟. Volgens mij 

is het namelijk voor mijn generatie Rotterdammer ook bijna onmogelijk om „gewoon 

Nederlander‟ te zijn.  

  

De rijke culturele diversiteit in Rotterdam en andere grote steden van Nederland creëert 

een nieuw straatbeeld en een nieuwe Nederlandse mentaliteit, terwijl internet de wereld 

steeds kleiner, meer eenstemmig maakt. De verschillende culturen beïnvloeden elkaar en 

het adaptatievermogen van jongeren groeit enorm snel. Al deze invloeden vertalen zich 

onder meer in de taal die op straat gesproken wordt, in de beeldtaal van jonge 

kunstenaars en vormgevers, maar ook in de podiumkunsten en muziek zijn tal van 

voorbeelden. Jonge Nederlandse theatermakers die gebruikmaken van issues en 

onderwerpen die zich in de grootstedelijke jongerenculturen afspelen, of ze gebruiken de 

rijke geschiedenis van hun land van herkomst als inspiratiebron en doen daarmee 

tegelijkertijd aan zelfonderzoek. Denk ook aan beeldend kunstenaars wier 

graffitiverleden sporen toont in het academische werk. Of klassiek geschoolde hiphop-

fanaten die bijzondere samenwerkingen aangaan en in hun muziek cross-overs maken 

tussen klassiek en hiphop en hiermee hele nieuwe groepen voor zich winnen.  

  

Hoewel voor musea en kunstinstellingen grote kansen liggen die (nog) niet altijd even 

goed en snel benut worden, merk ik met de projecten die ik doe wel een grote 

bereidwilligheid om het debat met betrekking tot het kunstvraagstuk aan te gaan. Aan de 

andere kant heb je de jonge amateur beoefenaars die moeite hebben met de 

ontwikkeling van hun creativiteit, uit angst voor verlies van 'street credibility'. En juist 

daarom zijn bruggenbouwers zoals die professionele beeldend kunstenaars, 

theatermakers en muzikanten onmisbaar. De cultureel diverse samenleving is voor hen 

vanzelfsprekend. Zij denken en werken niet meer in hokjes waardoor we hopelijk over 15 

jaar de discussie over de blanke elite of het ontbreken van de allochtone kunstenaar in 

het museum niet meer hoeven te voeren.  

  

Bridgin laat vooral werk zien van kunstenaars die op een heel bewuste manier omgaan 

met hun eigen culturele achtergrond (zoals in het werk van van Daniela Swarowsky en 

Efrat Zehavi), van kunstenaars die een statement willen maken met betrekking tot de 

veranderende Nederlandse samenleving (zoals Ellen Vomberg ) of van kunstenaars die 

reizen, onderzoeken en ontdekken als uitgangspunt nemen (Heleen Schröder en Kees 

Touw). Hiermee vormen deze groep misschien op zichzelf weer een brug tussen de elite 

en de nieuwste generatie voor wie de diversiteit vanzelfsprekend is.  


