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I
n de sfeervolle en historische 
ambiance van de Sint Pau-
lusabdij, een van de drie 
kloosters, kregen tientallen 
genodigden een sneakpre-

view van wat er volgend jaar te 
zien is. De twee vorige edities  
waren vooral succesvol in experi-
menteel en zeer uiteenlopend 
werk: daar doet deze derde niet 
voor onder.

De kunstmanifestatie wordt  
gehouden van 3 juni tot en met 16 
juli 2023 en krijgt als thema geloof 
mee. De twee eerdere succesvolle 
edities hadden als thema liefde 
(2017) en hoop (2021). 

Het evenement vindt plaats in 
de monumentale en spirituele 
omgeving van drie kloostercom-
plexen: de Onze Lieve Vrouwe  
Abdij van de benedictinessen, de 
Sint-Paulusabdij die tot 2006 be-
woond werd door de benedictij-
nen en sindsdien door de gemeen-
schap Chemin Neuf, en Sint- 
Catharinadal waar de zusters nor-
bertinessen verblijven.

Internationale allure
In 2015 nam Stichting De Heilige 
Driehoek, die zich inzet voor het 
waardevolle gebied, het initiatief 
voor de tweejaarlijkse tentoonstel-
ling van internationale allure. Het 
kunstevenement is recent tot ‘h3h 
biënnale’ gedoopt.

Net als bij de eerdere editie is 
wederom samenwerking gezocht 
met kunstacademies, conservato-
ria, scholen en musea. Het evene-
ment levert niet in de laatste plaats 
ook voor Oosterhout zelf (inter)
nationale aandacht op en een im-
puls voor de lokale economie. Dat 
zei wethouder Willem-Jan van der 
Zanden (GroenLinks, kunst en 
cultuur) bij de opening van de 
sneakpreview. Hij is beretrots op 
het kunstevenement in ‘zijn’ stad.

Maar, vulde voorzitter Yves de 
Boer van de stichting aan: ,,Het 
gaat niet vanzelf. We hebben de 
gastvrijheid nodig van drie kloos-
terordes. En veel eminente kun-
stenaars uit binnen- en buitenland 
werken mee. Daar moet je moeite 
voor doen.” 

Het fundament onder het eve-
nement, met een sterk comité van 
aanbeveling, staat als een huis. Er 
is een fors budget van enkele ton-
nen gemoeid met de biënnale. 
Geld komt niet alleen van de ge-
meente en de provincie, ook van 
fondsen en sponsoren.

Lovend is De Boer over de cura-
toren Hendrik Driessen (voorma-

lig directeur van museum De Pont 
Tilburg) en Rebecca Nelemans 
(zelfstandig curator en regiomake-
laar voor het Mondriaan Fonds). 
Zij hebben 24 kunstenaars uit bin-
nen- en buitenland binnenge-
haald. Straks exposeren zij be-

staand én nieuw werk, ‘geïnspi-
reerd door de unieke locatie en  
de rijke historische en spirituele 
tradities’.

,,De symbiose tussen het werk 
en de plek was leidend bij de 
keuze voor de kunstenaars”, aldus 
de curatoren. De kunstwerken va-
riëren straks van schilderijen, 
sculpturen, (geluids)installaties, 
fotografie en video, tot monumen-
tale ingrepen in het landschap.

Stonden bij de vorige editie ver-
maarde kunstenaars als Anish 
 Kapoor en Bill Viola op het pro-
gramma, deze derde editie blinkt 
niet minder uit in een verrassende 
selectie. Een tipje van de sluier: in 
de tuin van Sint Catharinadal  
presenteert de Egyptisch-Ameri-
kaanse kunstenaar Ghada Amer 
(Caïro, 1963) het werk Love Grave, 
de letters Love worden tot ‘graf-
diepte’ uitgegraven. 

Processies en rituelen
In de kloostergang van de Sint 
Paulusabdij toont Bassiouni (Mor-
ges, Zwitserland 1985) acht nieuwe 
fotowerken uit de serie New Wes-
tern Views. De foto’s tonen een 
raam in een moskee met uitzicht 

op een stedelijke omgeving of een 
door mensenhand gevormd land-
schap.

Een veld achter de Paulusabdij 
wordt de plek voor een groot werk 
van de jonge Eindhovense kunste-
naar Wessel Verrijt (1992). Zijn 
beelden roepen associaties op met 
processies en rituelen, maar ook 
met de theatrale reuzenoptochten 
die in Zuid-Nederland en België 
gehouden worden. 

Satelliet op ware grootte
De sculptuur Juno scale model van 
Rick van Meel (Breda, 1985) toont 
een satelliet op ware grootte en 
symboliseert ‘ons’ verlangen de 
kosmos te doorgronden. 

Bijzonder ook is het werk van 
geluidskunstenaar Elise ’t Hart. Ze 
verbleef tussen de zusters en nam 
honderd geluidsfragmenten op in 
het klooster. Zuster Martha van de 
Onze Lieve Vrouwe Abdij zei on-
der de indruk te zijn van haar. Dat 
leidde tot indringende gesprek-
ken. Over de biënnale: ,,Kunst en 
geloof ontmoeten elkaar, in open-
heid. De kloostertuin wordt open-
gesteld, dat heeft wel impact op 
ons leven, dat is wel spannend.”

Het duurt nog even, 
maar de derde editie 
van de biënnale in de 
Heilige Driehoek in 
Oosterhout staat al 
stevig in de steigers. 
24 kunstenaars tonen 
hun werk: van 
schilderijen tot 
landschapskunst 
 ‘op grafdiepte’.

Biënnale Heilige Driehoek 
verkeert al in bloedvorm
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l  
Het gaat niet vanzelf. 
We hebben de 
gastvrijheid nodig 
van drie kloosters
 – Yves de Boer, voorzitter 
Stichting De Heilige Driehoek

Selectie van kunstenaars h3h Biënnale 2023 
Ghada Amer, Maarten Baas, 
David Bade, Marwan Bassiouni, 
David Claerbout, Delphine 
Courtillot, Anne Geene, Lisette 
de Greeuw, Loek Grootjans, 
Elise ’t Hart, Frank Havermans, 
Laura Henno, Ann Veronica 
Janssens, Folkert de Jong, 
Alicja Kwade, Rudy Luijters, 

Rick van Meel (Breda), Paulien 
Oltheten, Kathrin Schlegel, Fi-
ona Tan, Fran Van Coppenolle, 
Ine Vermee, Wessel Verrijt en 
Dré Wapenaar. De curatoren 
hebben daarnaast werk gese-
lecteerd van de overleden kun-
stenaars Piet den Blanken en 
JCJ Vanderheyden.
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