
Galerie Fleur & Wouter lokt jongeren met tentoonstelling over 
seriemoordenaars en seks

 
Dahmer’s dates & andere seksverhalen
Gees Voorhees, Johan Kleinjan, Anton Martineau en Sam Andrea 

Galerie Fleur & Wouter, (Fleur Feringa 31, modestylist en 
Wouter van Herwaarden 29, Kunsthistoricus en 
verzamelaar) maakt kunst bereikbaar voor een groter 
publiek. Met prikkelende tentoonstellingen met 
onderwerpen als moord en seks spreken zij behalve 
gewone bezoekers óók een jonger publiek aan.

Wouter: “de drempel om een galerie binnen te stappen is 
voor jongeren vaak hoog, daar willen wij verandering in 
brengen.” Fleur: “Bij ons wordt kunst kopen ook voor de 
jonge bezoekers haalbaar.”

De galeriehouders selecteren de kunstenaars zorgvuldig. 
Ze kiezen voor outsiders zoals modefotografen die behalve 
reguliere opdrachten ook eigen opvallend werk schieten, of 
voor kunstenaars die ondanks hun eigen jeugdigheid voor 
realistische schilderkunst kiezen.

In hun nieuwste tentoonstelling, over de fascinatie van kunstenaars met het thema seks 
laten Fleur en Wouter werk zien van de kunstenaars Gees Voorhees, Johan Kleinjan, 
Anton Martineau en Sam Andrea

Herinnert u zich de uitzending van Collegetour met Willem 
Holleeder en de cultstatus die om de ‘troetelbandiet’ van eigen 
bodem hing? In de jaren 90 genoot de Amerikaanse 
seriemoordenaar, necrofiel en kannibaal Jeffrey Dahmer een 
soortgelijke cultstatus. Zijn slachtoffers werden echter door het 
grote publiek vergeten. De kunstenaars Kleinjan en Voorhees 
halen hen uit de vergetelheid. Ook voeren zij de cultstatus van 
Jeffrey Dahmer en het verheerlijken van seriemoordenaars door, 
tot in het extreme. In een ruimtevullende installatie, in de vorm 
van de maag van Dahmer, kun je als bezoeker ervaren hoe het is 
om opgegeten te worden door dit Amerikaanse monster.

De schilderijen van Anton Martineau (1926 - 2017) en Sam Andrea 
(1991) laten zien dat de fascinatie voor vleselijke verlangens onder 
kunstenaars van alle tijden is.

Persopening: vrijdag 23 augustus 16:00 - 17:00
Tentoonstelling tot: zondag 29 september

Contact:
Wouter van Herwaarden: 06-57748299
mail: galeriefleurenwouter@gmail.com


