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UITGELICHT MET… ALIKI VAN DER KRUIJS 
 

Aliki van der Kruijs (1984) is ontwerper en onderzoeker. Zij bevraagt en verbeeldt de relatie tussen 
mens, natuur, kleur en ruimte, met een sterke focus op het medium textiel. Na haar afstuderen aan 
het Sandberg Instituut in 2012 (MA Toegepaste Kunst bij de Dirty Art Department) begon zij haar 
eigen studio. Aliki initieert vaak zelf onderzoeksprojecten en samenwerkingen, waarvan de resultaten 
in binnen- en buitenland getoond worden. De afgelopen vijftien maanden was zij participant aan de 
Jan van Eyck Academie, een internationaal postacademisch instituut voor beeldende kunst, ontwerp 
en reflectie in Maastricht. 
 
Aliki is tevens lid van de commissie van Fonds Kwadraat, die vijf keer per jaar de aanvragen 
beoordeelt. (Foto onder: Aliki van der Kruijs door Savas Boyraz). 
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Waar ben je nu mee bezig? 
Momenteel rond ik een residentie af op de Jan van Eyck Academie. Hiervoor heb ik de afgelopen 15 
maanden met veel plezier in Maastricht gewoond. Het is heel vruchtbaar geweest deze tijd te delen 
met de andere deelnemers, een verzameling van kunstenaars, ontwerpers, curatoren, muzikanten en 
schrijvers. Vooral de interactie met de andere deelnemers op de Jan van Eyck Academie heeft me 
veel inzicht gegeven in hoe ik functioneer als maker, als 'wever'.  
 
De residentie was een goede gelegenheid om nieuw werk te maken en te reflecteren op mijn 
praktijk. Vanuit het lokale landschap heb ik kleur- en materiaalonderzoek gedaan en dit heb ik onder 
andere in een serie textiel verwerkt. Door middel van zeefdrukken, weven en tuften. Ik ben vertrokken 
vanuit de ENCI-groeve, een voormalig winningsgebied van mergel voor de productie van cement. 
Onlangs is dit gebied in beheer gekomen van Natuurmonumenten. Het afgelopen jaar ben ik elke 
week naar de groeve geweest om er te wandelen en deze plek in transitie in alle seizoenen en 
weersomstandigheden te observeren. Vaak alleen, soms ook met anderen, van familie en vrienden 
tot wetenschappers, iedere wandeling bracht nieuwe inzichten over de plek. Met fotografie en film 
heb ik mijn onderzoek gedocumenteerd, maar dit bleken voor mij niet de ideale media. Ik zoek een 
tactieler en zachter medium om mijn bevindingen uit te drukken, een medium dat tastbaarder is. Het 
textiel dat ik heb ontwikkeld is als het ware een echo van wat ik heb gezien en ervaren tijdens mijn 
wandelingen.  
 
Ik heb een rijke database opgebouwd aan kennis en materialen die ik in de komende periode zeker 
kan inzetten voor bijvoorbeeld toegepast werk op meer architectonische schaal. 
 

 
ENCI groeve. Foto links: Aliki van der Kruijs; foto rechts: David Habets. 

 
Je bent l id van de commissie van Fonds Kwadraat die de aanvragen beoordeelt. Wat 
is volgens jou het belang van Fonds Kwadraat voor kunstenaars en ontwerpers? 
Fonds Kwadraat biedt de mogelijkheid te kunnen investeren in je kunstenaars- en ontwerppraktijk. 
Door de renteloze lening creëer je een buffer om een stap te kunnen zetten, waarna je het bedrag in 
heel schappelijke maandbedragen terugbetaalt. Meestal is er bij de aanvraag al een concreet inzicht 
in de opbrengsten die de lening mogelijk gaat maken. De aanvraagprocedure is minder uitgebreid 
dan bij subsidieregelingen en de verantwoordelijkheid voor de aanvrager is hoger, waardoor de 
aanvrager een serieuze overweging maakt. Fonds Kwadraat geeft perspectief voor het doen van een 
realistische investering in je praktijk. De lening kan ook worden gebruikt als overbrugging wanneer er 
bijvoorbeeld een subsidie is toegezegd maar je nog niet het hele subsidiebedrag hebt ontvangen. 
Zo kan de lening een heel fundamentele bijdrage zijn voor de ontwikkeling van (nieuw) werk.  
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Je hebt bijna t ien jaar geleden een lening van Fonds Kwadraat gehad voor je 
afstudeerproject aan het Sandberg Instituut. Wat heeft de lening voor je betekend / 
wat was het resultaat? 
Een goede regeling van Fonds Kwadraat is de mogelijkheid voor afstudeerders om een  (klein) 
bedrag van maximaal € 800 te lenen. Zo kwam ik zelf met Fonds Kwadraat in contact. De lening heeft 
mij tijdens mijn afstuderen net iets meer ruimte gegeven, zodat ik een publicatie kon maken en 
enkele meters extra textiel kon realiseren voor mijn examenpresentatie. De publicatie bleek in de 
jaren na mijn afstuderen een heel waardevol document voor de verspreiding van het werk. Ik won er 
een Best Concept Award mee en heb later een herdruk gemaakt omdat de boeken al vrij snel 
uitverkocht waren. 

 

 
 
Links: Made by Rain, foto Femke Hoekstra; rechts: 1 cm, 100 years. 
 
Waar kunnen we je werk (online / off l ine) zien? 
Op de digitale open studio van de Jan van Eyck is een selectie beeld en een filmpje/interview te zien 
over mijn nieuwe werk over het (industriële)l landschap van de ENCI-groeve in Maastricht. Tot en met 
26 september zijn twee series van mijn werk (Made by Rain en Botanical Habit) te zien in de 
groepshow Joint Venture in Kunstvereniging Diepenheim.  
 
Verder is mijn werk te zien op mijn website: www.alikivanderkruijs.com. En ik heb twee websites die 
speciaal voor langlopende projecten zijn gemaakt: 
Made by Rain — een serie textiel en porselein met patronen gemaakt van echte regen. Dit werk is te 
koop bij Thomas Eyck. Kadans 2.0 — een collectie textiel gebaseerd op data van de beweging van 
de Noordzee (i.s.m. Jos Klarenbeek). 
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Wat zi jn je toekomstplannen? 
Nu mijn residentie eindigt wil ik mijn nieuwe inzichten en materiaalkennis graag meer in verband 
brengen met architectuur. Ik heb kunnen werken aan een database / zadenbank als basis voor nieuwe 
samenwerkingen. Ik zou graag meer samenwerken met architecten en bedrijven om het materiaal- en 
kleuronderzoek ruimtelijk toe te passen, zodat het werk IN de menselijke omgeving komt en daarmee 
ruimtes kan verzachten. Dit verzachten van een ruimte kan met textiel, maar ook kleur, licht, geur en 
akoestiek zijn elementen die een ruimte 'maken'.   
 

 
 
Mergel matching 
 
Heb je een tip voor andere ( jonge) kunstenaars? 
In de afgelopen 10 jaar heb ik veel tijd en ook alle middelen die ik had geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van mijn werk. Het is absoluut realistisch en noodzakelijk om een financieel plaatje te 
hebben voor het maken van nieuw werk, maar ik geloof ook dat je door soms risico te nemen en slim 
om te gaan met (rest)materialen je niet altijd eerst een heel financieel (subsidie) plan dient te 
schrijven voor het maken van nieuw werk. Het gaat vaak om lange en ook onzekere processen die 
veel energie vragen. Het is van wezenlijk belang om de energie en inspiratie die je voelt te volgen, 
omdat daarmee het werk puur tot stand komt. Een renteloze lening bij Fond Kwadraat kan een 
goede mogelijkheid zijn om te investeren in je praktijk, omdat het een relatief kort en snelle 
procedure betreft en omdat je zelf het bedrag kan kiezen dat je nodig hebt om een project te 
realiseren. 
 
 


