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‘ Kom m a a r
b i n ne n m et
j e pr et ’
Op festivals en feesten zijn ze veel gevraagd.
Ze hangen een groot canvasdoek op en
iedereen mag tekenen en schilderen, zodat
er een gezamenlijk kunstwerk ontstaat. Sinds
kort hebben de mensen van Club Zonder Filter
een atelier in De Baarsjes. Op woensdagavond
is iedereen welkom. ‘Alles is hier vuig.’

Feest
‘Wij gaan naar het feest als Nederland in Beweging’, zegt Anne die kleren aan het passen is.
Ik ga als Olga Kommandeur en mijn vriend Bob
gaat als Karl Noten. We zoeken dus ouderwetse
kleren.’ Dat komt goed uit, er liggen vuilniszakken
vol. Net bij een theater opgehaald. Anne past
een zeemeerminjurkje. ‘Dat pimpen we nog
wel even op’, zegt Bob. Ze kennen Club Zonder
Filter, omdat ze via Hyves op de mailinglist van
Josine staan.

‘Sorry, de bel doet het niet en ik wist niet dat jullie
zo vroeg zouden komen.’ De deur van het atelier
in de Jan Maijenstraat gaat open en we struikelen
over iemand die twee enorme waterpistolen aan
het schilderen is. Stiften, kwasten, scharen, lijm,
veel kleren en het eten van die avond liggen
verspreid over de vloer. Aan de muur hangt recent
werk, de computer blaast stevige rockmuziek.

Koelkast
‘Op woensdag hebben we open avond en dan
kan iedereen komen knutselen’, zegt Josine
Neyman, die samen met Kristel Mutsters Club
Zonder Filter oprichtte. ‘De meeste mensen
nemen iets mee, maar je kunt ook gewoon
zomaar komen. Wij hebben verf, naalden en
stiften en zo. De enige voorwaarde is dat je er
iets van maakt: als je iets gebruikt, moet je ook
iets knutselen. Vorige week heeft een jongen
twee uur lang op de koelkast getekend. En die
mensen daar gaan naar een feest en zoeken een
outfit. Of ze langs mochten komen.
Ik zei: “Kom maar binnen
met je pret.”’
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“Mag ik de rood misschien na jou?”
‘Het begon allemaal met een festivaltour die we
vorig jaar maakten’, vertelt Josine. We hingen
canvasdoeken op en vroegen mensen mee
te tekenen. De meesten hadden nog nooit
getekend. En het werkte. We hadden 100 m2
festivalkunst! Dat hebben we vervolgens
weer geëxposeerd in de Chielerie. Ook
dat was een succes. Mensen kwamen
zelfs vragen hoe duur die doeken waren.
Toen zijn we ermee doorgegaan en
we worden vaak gevraagd. Door samen
op zo’n doek te schilderen komen
mensen met elkaar in contact.
Ze zeggen: “Goh, wat een mooie
tekening” en maken een praatje.
En het heeft een nieuwe openingszin opgeleverd: “Mag ik de rood
misschien na jou?” Haha.’
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Vuig
Ondertussen zijn er T-shirts van Club Zonder
Filter. Vuig Kind, staat erop. Josine: ‘Het is heel
vet, maar ook wild, tof, vies, van alles. Weet je
nog toen mensen op Lowlands gingen
buikschuiven door de modder? Dat is vuig.’
Waterpistolen
Ondertussen vorderen de waterpistolen gestaag.
Het zijn er twee, een knalroze en een knalgroene.
Michèle maakt ze voor een fotoshoot voor een
bekend kledingmerk. Made in Club Zonder Filter.
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