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"Wat doet men met de werken van een overleden kunstenaar, wat doet men met de overblijfsels van 

onze ouders, en hoe verwerkt men trauma in verlies" 

 

De schilderijen van Françoise Magrangeas en de nieuwe performance van Nina Boas met deze 

schilderijen zijn het uitgangspunt van My Mothers Paintings. Boas keert met deze tentoonstelling terug 

naar een moeilijke periode in haar leven: het verlies van haar moeder.  

 

Boas kreeg van haar moeder, Françoise Magrangeas, een uitzonderlijke beeldtaal aangeleerd. Ze 

leerde beeldend denken in een taal die in haar werk terug te zien is en in de talen die zij spreekt en te 

horen is. Ook de taal van haar lichaam ligt verankerd in het beeldende werk van haar moeder; foto’s 

van Boas en snelle schetsen in een specifieke houding vormen de basis van veel schilderijen. De 

werken zijn vervlochten met Boas en ze ziet dit als een uitdaging om haar relatie tot het beeldende 

gedachtengoed van haar moeder verder uit te zoeken.  

Magrangeas omringde zich met makers uit verschillende disciplines, wat zichtbare invloed had op haar 

visie en omgang met haar werk. Ze had de behoefte om op speelse wijze met schilderijen te werken en 

zag ze niet alleen als kunstwerk dat je aan de muur kunt hangen maar ook als objecten/doeken waar 

je mee kan spelen.  

 

Voorafgaand aan de tentoonstelling My Mothers Paintings verbleef Boas 24 uur in de galerie om met de 

werken een strijd aan te gaan en antwoord te vinden op de vraag ‘wat te doen met de spullen van je 

ouders’? Maar ook ‘wat te doen met de verhoudingen tussen bepaalde werken en de emotionele 

context die er aan verbonden is’. Door middel van rituelen wist Boas zich door deze ‘nuit blanche’ te 

worstelen en kwam tot een concrete performance waarin zij een onderzoek doet naar het belichamen 

van de vrouwfiguren in de schilderijen. De cirkel lijkt rond. Door middel van een specifieke opstelling 

en diverse constellaties te vormen weet Boas verhoudingen en relaties tussen haar, haar moeder en 

het werk van haar moeder in een ander licht te plaatsen. 

 

My Mothers Paintings is ook een onderzoek naar hoe Boas als performance kunstenaar het belichamen 

van haar eigen afbeelding, gezien door de ogen van haar moeder, kan ervaren en hier een nieuw 

universeel verhaal uit kan destilleren dat zij met de toeschouwer deelt. 

 

 

Nina Boas (1980 Saumur, France) woont en werkt in Nederland. 

Het visuele beeld vormt de basis voor het werk van Boas. Geïnspireerd door droombeelden, neemt zij 

het publiek mee in haar eigen gecreëerde werelden waar via verschillende soorten projectie met schaal 

wordt gespeeld. Door de meerdere lagen van technieken en beelden creëert zij ruimte om een 

(muzikaal) narratief te verbeelden waarin grotere thema’s als feminisme, politiek, existentiële vragen 

subtiel worden behandeld. 

 

My Mothers Paintings is een fragment in een reeks. Een eerdere uitvoering van deze performance, in 

samenwerking met Nathalie Smoor, en ontwikkeld op DasArts ging eraan vooraf. De volgende stap is 

een nieuwe performance rond ‘de geïmproviseerde familie’.  

 

Boas studeerde af in 2003 van de kunst academie AKI, ArtEZ te Enschede. Zij ontwikkelde een praktijk 

in performance art en kwam geleidelijk in het theatercircuit, maakte in 2012 een voorstelling voor het 

Feikeshuis en studeert nu aan DasArts te Amsterdam. Boas is mede oprichter van PAE (Performance 

Art Event) en onderdeel van het performance ensemble TRICKSTER. 
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