
Geachte 

In het tweede studiejaar van Fine Arts heb ik Wendy Nouse (WN) als docent 
begeleid in het vak Ruimtelijk.  

Op het moment dat het onderwerp  “Installatie” onderzocht moest worden nam 
WN de organisatie op zich om buiten de academie van Maastricht een locatie te 
vinden naar haar gading. Deze zoektocht naar een geschikte locatie deed ze samen 
met haar collega-student Flo van der Waa. Uiteindelijk zijn ze terecht gekomen bij 
de stichting Belvedere, die het beheer uitvoert van de monumentale leegstaande 
Sphinxfabriek in Maastricht. Deze fabriek die bijna 100 jaar is gebruikt voor de 
productie van keramisch sanitair staat leeg en het leek hen vanuit de desolate 
toestand van het gebouw aantrekkelijk om een inhoudelijk en beeldend onderzoek 
te doen. Gedurende een periode van ruim 3 maanden hebben WN en FvdW op 
verschillende plekken in het gebouw installaties en performances gerealiseerd. Het 
eerste werk dat ze samen realiseerden was een poëtische reactie op de structuren 
van de grote kleibekkens in het gebouw. Gaandeweg vormden de gesprekken met 
FvdW een basis voor beiden om werk te realiseren dat binnen deze desolate sfeer 
toch een beeld van hoop oproept. Zo realiseerden ze in de chaos van de industriële 
resten een lijn van 40 meter van humus en leem waarin ze bloemzaden zaaiden, 
die later na ontkiemen een symbool werden voor de opleving van de geschiedenis 
van de fabriek en de mensheid. Het gerealiseerde werk was sterk in zijn eenvoud 
en helder in zijn werking naar de omgeving en de beschouwer. Uiteindelijk hebben 
WN en FvdW hun medestudenten uitgenodigd om hun werk in ogenschouw te 
nemen en kritisch te bespreken.  

Een onderneming zoals deze kun je als docent alleen aan studenten overlaten 
waarop je volledig kunt vertrouwen voor wat betreft hun doelen en 
doorzettingsvermogen.  

In het derde studiejaar was ik mentor van Wendy en kon ik tijdens haar 
studieproces volgen hoe zij een grotere behoefte kreeg aan het uitbreiden van haar 
wereldbeeld. Dit leidde op een natuurlijke manier tot oriëntatie buiten de 
academie en de uiteindelijke keuze om in het derde jaar in Parijs aan de 
kunstacademie een uitwisselingsproject te regelen. WN kreeg binnen zeer korte 
tijd de contacten met de academie, de huisvesting en de financiering rond. Hieruit 
blijkt nogmaals haar sterke doorzettingsvermogen en organisatietalent. 

Ten tijde van haar studie in Parijs onderhield ze samen met mijn collega Antoine 
Berghs contact om haar ervaringen en beeldende resultaten te bespreken. 
Gaandeweg nestelde zij zich op een fantastische manier in de werkwijze van de 
academie van Parijs. Met name het systeem van roulatie binnen de ateliers, de 
gesprekken over het werk en de politieke situatie in Frankrijk en Parijs, hielden 
haar stevig bezig, en wakkerde haar maatschappelijk engagement opnieuw aan. 
WN functioneerde op haar manier goed in de academie van Parijs en heeft zelfs 
een verlenging aangevraagd van haar uitwisseling. Naar aanleiding van haar 
studieresultaten werd deze verlenging ingewilligd. Na afronding van het 



uitwisselingsproject heeft WN kenbaar gemaakt dat ze tijdens haar vierde 
studiejaar contact wil houden met haar collega’s in Parijs en dat ze afwisselend in 
Maastricht en Parijs gaat werken.  

Verder heeft ze ten behoeve van het vierde studiejaar in Maastricht haar 
medestudenten uitgenodigd om afwisselend in haar atelier te werken en te 
presenteren. 

Kortom ik schrijf deze aanbeveling aan het begin van het vierde en laatste 
studiejaar van WN. Ik heb Wendy in de afgelopen jaren dat ik haar heb begeleid 
leren kennen als een betrouwbaar, ondernemend en geëngageerd mens, die op 
zoek is naar de medemens/kunstenaar om haar visie op de wereld te toetsen en 
samen te werken om tot nieuwe inzichten te komen, hetgeen leidt tot een versneld 
proces in haar beeldend werken. Ze gaat niet voor de standaard, maar wil 
mogelijkheden ontdekken om haar kunstenaarschap intellectueel en 
maatschappelijk op een hoger plan te krijgen.  
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