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De Stichting Fritschy-prijs is in 2003 opgericht om in opdracht 
van de Stichting Museum en Expositie Geleen, kortweg meg, 
regulair de Fritschy prijs voor kunstenaars beschikbaar te 
stellen. Deze prijs bestaat uit een geldbedrag en de mogelijk-
heid om werk aan een breed publiek te presenteren. In 2005 
is de naam ervan offi cieel gewijzigd in ‘de Fritschy Cultuur-
prijs van de gemeente Sittard-Geleen’. 
Kunstenaars die hiervoor in aanmerking komen worden in 
eerste instantie geselecteerd uit Nederland en de Euregio 
(België en Duitsland). Deze themaprijs wordt tweejaarlijks 
aan een beeldend kunstenaar toegekend die in zijn werk bij-
zonder oog heeft voor thema’s rond de multiculturele maat-
schappij en een vernieuwende bijdrage weet te leveren aan 
het interculturele debat. De keuze voor culturele diversiteit 
als thema van de prijs heeft te maken met de achtergrond en 
de ideeën van de schenker, de heer Gerard Fritschy, in leven 
bestuurslid van de stichting meg. Dit past geheel in de alge-
mene doelstelling van deze stichting, namelijk een bijdrage te 
leveren aan de bevordering van de kunst- en cultuurbeleving 
in en om de gemeente Sittard-Geleen. 
Eerste laureaat in 2004 was de Chinese kunstenaar Ni Haifeng. 
In 2006 is de Fritschy Cultuurprijs van de gemeente Sittard-
Geleen toegekend aan Hadassah Emmerich. De uit Heerlen 
afkomstige kunstenares geeft in grote, kleurrijke schilderijen 
en tekeningen op papier en in muurschilderingen ruimte aan 
haar Indonesische en Nederlandse achtergrond. 
De Stichting Fritschy-prijs stelde Hadassah Emmerich tevens 
in de gelegenheid de tentoonstelling Mixed Blood Banana 
Shake en de begeleidende publicatie te maken. Museum Het 
Domein treedt ook voor deze tweede editie van de prijs op 
als gastheer en draagt zorg voor de praktische realisatie van 
tentoonstelling en publicatie.
De Stichting Fritsch-prijs en Museum Het Domein zijn zeer 
verheugd dat Hadassah Emmerich ter gelegenheid van haar 
tentoonstelling een muurschildering in Museum Het Domein 
maakt en nieuwe werken op papier toont.
De juryleden van de Fritschy Cultuurprijs 2006 van de ge -
meente Sittard-Geleen zijn wij erkentelijk voor hun inzet. Voor 
de verwezenlijking voor de prijstoekenning annex tentoon-
stelling willen wij tevens iedereen danken, die deze tweede 
editie van de Frtischy Cultuurprijs Sittard-Geleen mogelijk 
heeft gemaakt.

The Fritschy Prize Foundation was set up in 2003 by the Geleen 
Museum and Exposition Foundation (meg) to fulfi l one of her 
task, namely to make a periodic award to artists. The prize 
consists of a sum of money and an opportunity for winners to 
present their work to a wide audience. In 2005 the prize was 
designated the offi cial culture prize of the municipality of Sit-
tard-Geleen, and its name modifi ed to Fritschy Culture Prize 
Sittard-Geleen.
Artists considered for the prize are in the fi rst instance selected 
from the Netherlands and the adjoining regions of Belgium 
and Germany. This prize is thematic and is awarded biennially 
to a visual artist whose work offers an extraordinary vision on 
themes around the multicultural society and an innovative 
approach to the intercultural debate. The choice for cultural 
diversity as the theme of the prize has to do with the back-
ground and ideas of the donor, the late Gerard Fritschy, a 
former member of the board of meg Foundation. The general 
purpose of the prize is to promote culture and the arts in and 
around Sittard-Geleen.
The fi rst winner of the prize in 2004 was the Chinese artist Ni 
Haifeng. In 2006 the Fritschy Culture Prize Sittard-Geleen 
was awarded to Hadassah Emmerich. This artist, from Heer-
len, gives space to her Indonesian and Dutch background in 
large, colourful paintings and drawings. The Fritschy Prize 
Foundation gave Hadassah Emmerich the opportunity to put 
together the exhibition Mixed Blood Banana Shake and the 
accompanying catalogue. Museum Het Domein will also host 
this second awarding of the prize, and will take care of the prac-
tical aspects of putting on the exhibition and the catalogue.
The Fritschy Prize Foundation and Museum Het Domein are 
delighted that Hadassah Emmerich will show new works on 
paper and paint a wall painting on the occasion of her exhibi-
tion in Museum Het Domein.
We are grateful to the jury members of the 2004 Fritschy 
Prize for their efforts. We also wish to thank everybody who 
made this second edition of the Fritschy Culture Prize Sittard-
Geleen possible.

J.W. Gielkens, Voorzitter Stichting Fritschy-prijs  
Chairman Fritschy Prize Foundation

S. Huijts, Directeur/Director Museum Het Domein
Windy day at Antena Projects, Yogyakarta (Batik Babe Flag)
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City should be shining, temporary work, 6 x 3 m, acrylic, ink and 
spray-paint on canvas and woodpanel (Glaspaleis, Heerlen)

Muurschilderingen ontstaan niet omdat de kunstenaar geen 
papier heeft, maar omdat de muur een meerwaarde biedt. Dat 
was 31.500 jaar geleden al zo, net als in de klassieke oudheid 
of in de Renaissance en ook bij de contemporaine graffi ti 
scène, die over zo veel papier kan beschikken als zij maar wil, 
speelt schaarste ervan geen rol in de keuze van het medium. 
Wél bepalend is, dat zowel binnen- als ook buitenmuren 
sociale functies incorporeren, die papier niet heeft. De kun-
stenaar legt beslag op de maatschappelijke en politieke strek-
king van een muur, becommentarieert en transformeert deze. 
Muurschilderingen nemen in de waarste zin van het woord 
standpunten in omdat zij visueel en inhoudelijk privé-terrein 
in de publieke ruimte claimen.
Hadassah Emmerich doet dat ook. Als winnaar van de Frit schy 
Cultuurprijs Sittard Geleen 2006 is de jury overtuigd dat zij 
met haar werk een boeiende bijdrage levert aan het intercul-
turele debat. Haar muurschilderingen – in maart 2006 vol-
tooide zij er een van 300 m2 in de Nederlandse ambassade in 
Jakarta, Indonesië – spelen hierbij een beslissende rol. Hadas-
sah Emmerich heeft een nieuwe visie op dit oeroude genre, 
waarmee zij thema’s zoals binnen versus buiten, natuur ver-
sus cultuur aan de orde stelt. De laatst genoemde, beroemde 
polariteit verwijst naar de Franse fi losoof Jean-Jaques Rousseau 
en beide naar zijn naamgenoot, de Franse schilder Henri 
Rousseau (1844-1910), uit wiens werk dezelf  de fascinatie voor 
het exotische spreekt als bij Hadassah Emmerich.
In het kader van de doelstellingen van de Fritschy Cultuur-
prijs, namelijk het leveren van een relevante bijdrage aan het 
interculturele debat, neemt de muurschildering niet alleen bij 
Hadassah Emmerich, maar ook in haar historische functie een 
bijzondere positie in. Muurschilderingen kennen namelijk 
sinds de vorige eeuw een sterke sociaal-politieke lading, die 
letterlijk en metaforisch door openbaarheid, toe gankelijkheid 
en grootte wordt bepaald. Reeds 50 jaar voor de opkomst 
van de graffi ti in de jaren 80 van de vorige eeuw geven muur-
schilderingen sociale en culturele randgroepen een zichtbare 
plaats in de samenleving. De gelaagdheden van stad en be -
volking manifesteren zich in haar muren en gebouwen; het 
verbaast daarom ook niet, dat voornamelijk sociale, culturele 
of economische randgroepen voor deze kunstvorm kiezen. 
Een voorbeeld van een stad met vele muurschilderingen, 
diverse stromingen en multiculturele groepen van de vorige 
en deze eeuw, is Los Angeles in de vs. Los Angeles is wat 
ooit een ‘melting pot’ van culturen werd gedoopt en de eco-
nomische tegenstellingen in het zonnige Californië dragen er 
hun steentje aan bij. Grootste minderheid zijn de Chicanos, 
Hispanics ofwel Mexicanen, die als geografi sche buren sinds 
bijna twee eeuwen op gespannen voet staan met de bevol-
king van de Verenigde Staten. 
Haast even berucht en beroemd als de intussen verdwenen 
Berlijnse muur is inmiddels het, onder ander door zelf geor-
ganiseerde blanke beveiliging bewaakte hek dat niet alleen 
Noord- van Zuid-Amerika scheidt, maar ook ’Westelijke’ cul  -
tuur van Latijns-Amerikaanse, democratie van communisme, 

Wall paintings do not originate because the artist has no paper, 
but because the wall adds value. This was already true 31,500 
years ago; neither did paper play a role in the choice of medium 
in classical antiquity or in the Renaissance, or in the contem-
porary graffi ti scene. What is a factor is that both interior and 
exterior walls incorporate social functions that paper does 
not have. The artist seizes the social and political import of a 
wall, comments on it and transforms it. Wall paintings take up 
standpoints in the truest sense of the word because they vis-
ually claim private property, putting its form and content into 
the public space.
Hadassah Emmerich does the same. In awarding her the 
Fritschy Culture Prize Sittard-Geleen 2006, the jury was con-
vinced that she is making a fascinating contribution to the 
intercultural debate with her work. Her wall paintings – in 
March 2006 she completed a 300 m2 painting in the Dutch 
embassy in Jakarta, Indonesia – played a decisive role for the 
jury. Hadassah Emmerich has a new view of this ancient genre, 
using it to bring up themes such as inside versus outside, or 
nature versus culture. The latter polarity refers to the French 
philosopher Jean-Jacques Rousseau as well as his namesake, 
the painter Henri Rousseau (1844-1910), whose work speaks 
with the same fascination for the exotic as that of Hadassah 
Emmerich.
In the context of the objectives of the Fritschy Culture Prize, 
that is, to make a relevant contribution to the intercultural de -
bate, wall paintings have a special place not only for Hadas sah 
Emmerich, but in their historic function as well. Wall paintings 
have had a strong social and political charge since the last 
century, which literally and fi guratively is determined by their 
public nature, accessibility and size. Fifty years before the 
rise of graffi ti in the 1980s, wall paintings were giving socially 
and culturally marginalised groups a visible place in society. 
The stratifi cation of a city and its population manifest them-
selves in its walls and buildings; it is not surprising, therefore, 
that it is primarily socially, economically and culturally mar-
ginalised groups who choose this art form. 
One example of a city with many wall paintings, various immi-
grant infl ows and multicultural groups in the previous century 
and this one is Los Angeles in the us. Los Angeles is what 
was once called a ‘melting pot’ of cultures; the economic dis-
parities in sunny California played a part as well. The largest 
minority are the Chicanos, Hispanics or Mexicans, who as the 
United States’ geographical neighbours have had two centu-
ries of strained relations with its population. Now almost as 
famous (or infamous) as the Berlin Wall is the heavily guarded 
– partly by self-organised white security forces – fence sepa-
rating not only North from South America, but ‘Western’ 
culture from Latin American, democracy from communism, 
prosperity from poverty and two major languages, English 
from Spanish – in short, the First World protected from the 
Third World.
One of the most prominent representatives of the Mexican 
mural tradition in la is still Diego Rivera and the muralistas. 

genoeg papier 
en tóch de muur bekladden 
plenty of paper 
and still they plaster 
the wall
Lene ter Haar



alternatieve subcultuur tot gecommercialiseerde stijl niet (meer) 
uit de contemporaine (beeld)cultuur weg te denken is.
Wie verder terug in de tijd gaat, merkt al snel dat dat eigenlijk 
altijd al zo is geweest. Muurschilderingen zijn de oudste 
kunstvorm van de mensheid. Grottekeningen zijn als 31.500 
jaar oud gedateerd, de bekende tekeningen van Catal Hühük 
ontstonden 6000 v. Chr., er zijn muurschilderingen in de 
grafkelders van het oude Egypte gemaakt en rond 1500 v.Chr. 
waren in het Aegeisch gebied en in het Romeinse Rijk zo’n 
beetje alle huizen van binnen en buiten met kleurrijke afbeel-
dingen gedecoreerd. Het wit, dat wij van de ruïnes kennen, 
getuigt alleen van afgebladerde verf. 
Hier tegenover zijn de Aziatische, voornamelijk Boeddhis ti-
sche muurschilderingen zeer goed bewaard gebleven. Hoogte-
punten in de Westerse wandschilderkunst zijn de fresco’s, 
waarbij de verf op de nog natte stukadoorswerk wordt aan-
gebracht, zoals bij Michelangelo in de Sixtijnse Kapel in Rome. 
Hun betekenis groeide in de Renaissance, Barock en Rokoko, 
waar monumentale, gezag inboezemde fresco’s de kijker 
trachtten te overweldigen met afbeeldingen uit religie en 
absolutistisch vorstendom. In de 20de eeuw werd de muur-
schildering, naast de boven al genoemde ‘school van muralis-
tas’, geliefd propaganda-middel voor het Sociale Realisme in 
de oude Oostblok-landen en is dat nog steeds in ieder totali-
tair regime. Het groot afgebeelde conterfei van een dictator 
staat nu eenmaal het mooist op een muur van 30 x 60 meter.
Museum Het Domein ziet de waarde en de betekenis van de 
muurschildering in. Daarom heeft Hadassah Emmerich een 
muur in de publieke, gratis toegankelijke T-Zone ter beschik-
king om tijdens de tentoonstelling van de Fritschy Cultuur-
prijs Sittard-Geleen 2006 een oppervlak van 8 x 4 meter met 
haar kleurrijke, weelderige motieven te laten begroeien. Het 
werk is een jaar lang te zien, waarna een andere kunstenaar de 
muur voor de duur van een volgend jaar voor zijn rekening 
zal nemen. Hadassah Emmerich markeert aldus met haar 
muurschildering in het kader van de Fritschy Cultuurprijs 
2006 het begin van een nieuwe programmalijn voor Museum 
Het Domein, die de rol van de muurschildering in het alge-
meen en met name voor het museum een logische plaats 
geeft. Niet alleen Barry McGee, maar ook diverse andere 
kunstenaars uit de collectie en de programmering, zoals bij 
voorbeeld de Portugese kunstenaars Os Gemeos, hebben 
duidelijke referenties met dit genre (bv Os Gemeos najaar 
2006). Eveneens als bij Hadassah Emmerich, heeft de preoc-
cupatie van Het Domein met dit genre in ieder geval evenmin 
te maken met papierschaarste.

ourful wall paintings. The white that we know from ruins is 
only peeling paint. 
By contrast the Asian, primarily Buddhist, wall paintings have 
been well preserved. High points in Western wall painting 
are the frescos, for example Michelangelo’s frescos in the 
Sistine Chapel in Rome, in which the pigment was brought 
onto the still-wet plaster. Their signifi cance grew during the 
Renaissance, Baroque and Rococo periods, when monumen-
tal, awe-inspiring frescos attempted to overpower the viewer 
with images from religion and absolute monarchy. Besides 
the already-mentioned muralista school, wall painting became 
a much-loved means of propaganda for Social Realism in the 
former East Bloc countries in the 20th century, and is still 
loved in every totalitarian regime. After all, the huge face of a 
dictator looks best on a 30 x 60-metre wall.
Museum Het Domein recognises both the value and the mean-
ing of wall painting, and therefore has awarded Hadassah 
Emmerich a wall in the T-Zone (free to the public) to allow her 
to decorate an 8 x 4 metre surface during the exhibition of 
the Fritschy Culture Prize Sittard-Geleen 2006 with her col-
ourful, lush motifs. The work will be on exhibition for a year, 
after which another artist will have it for a year. With her wall 
painting made in the context of the Fritschy Culture Prize 
2006, Hadassah Emmerich marks the beginning of a new 
direction in programming for Museum Het Domein, giving 
the role of wall painting in general and for the museum in par-
ticular a logical place. Barry McGee, as well as various other 
artists from the collection and our programming, such as the 
Portuguese artists Os Gemeos, make obvious references to 
this genre (see Os Gemeos, autumn 2006). In any case, the 
preoccupation of Het Domein with this genre has just as little 
to do with a lack of paper as it does for Hadassah Emmerich.

* Meer informatie / for more information: 
sparc, The Social and Political Art Resource Center, la.

welvaart van armoede en de wereldtalen Engels van Spaans. 
Kortom: de eerste tegen de derde wereld beschermd.
Een van de meest prominente vertegenwoordigers van de 
Mexicaanse muurschilder-traditie in la zijn nog steeds Diego 
Rivera en de muralistas. Rivera, de echtgenoot van schilderes 
Frida Kahlo, als ook David Alfaro Siqueiros en Jose Clemente 
Orozco maakten in 1922 in la diverse inhoudelijk toeganke-
lijke muurschilderingen, die het voorkolo niale Mexico en de 
revolutie van 1917 verheerlijkten. Deze drie hoorden bij de 
‘school van de muralistas’, die na de revolutie in Mexico ont-
stond en politieke kunst met marxistische inslag verbond met 
traditionele, volkse en ook Europese schilderkunst. 
Het voorbeeld van de muralistas en de sociaal-politieke inslag 
die bij hen aan de muurschildering kleeft, diende in de laatste 
vijftig jaar als voorbeeld voor diverse door de overheid ge -
fi nancierde projecten, die de integratie van de nog steeds 
voornamelijk Mexicaanse minderheid als ook de multicultu-
rele én vreedzame samenleving moesten bevorderen. De 
nationale en revolutionaire onderwerpen zijn op de achter-
grond geraakt, thema’s als ‘de buurt’ c.q. ‘neighbourhood’, 
het dagelijkse leven en burgerrechten en sociale gerechtig-
heid overheersen inmiddels. 
De een halve mijl lange Great Wall of Los Angeles is misschien 
wel het beste voorbeeld van zo’n muurschildering-project. 
Van 1974 tot en met 1979 geschilderd, beschrijven de vele 
scènes de geschiedenis van de verschillende culturele ge -
meenschappen in LA en vooral de bijdrage die zij aan de iden -
titeit van de metropool hebben geleverd. En: de Great Wall is 
het hoopgevende pendant van het boven genoemde hek.* 
Sinds 1980 beschildert de Amerikaanse kunstenaar Barry 
McGee onder de naam ‘Twist’ de muren van Los Angeles, 
maar ook in de rest van de vs. McGee, ook bekend vanwege 
zijn tentoonstelling in Museum Het Domein in 2005, heeft 
de parkeergarage van het Los Angeles County Museum of 
Art (2000) van zijn karakteristieke tekeningen voorzien en 
diverse andere muren, treinen of rechte vlakken in heel Ame-
rika dragen zijn signatuur. Zijn karakteristieke tekeningen 
van een stripachtig mannenhoofd met markante ogen en een 
geamuseerde uitdrukking lijken haast menselijk op de muren 
van de stad. Samen met afbeeldingen van (lege) fl essen en 
verder straatequipment geeft McGee zwervers en daklozen 
hun plek op de muur. In het verlengde van deze sociaal-poli-
tieke aspecten beschouwt hij graffi ti als een vitale vorm van 
communicatie, die hem in contact houdt met een groot en 
divers publiek.
Sinds de jaren 80 geniet de graffi ti in de vorm van muurschil-
dering een hernieuwde populariteit. Nu eens met nog steeds 
de maatschappelijk en revolutionaire trekken, dan weer ge-
integreerd in de economisch en cultureel gevestigde orde 
hebben muurschilderingen hun kracht eraan te danken dat 
zij visueel en inhoudelijk privé-terrein in de publieke ruimte 
claimen. Confrontatie inbegrepen, aangezien laatst genoemde 
immers van iedereen is. Graffi ti c.q. de muurschildering is 
daarmee tot een mondiaal verschijnsel ge wor den dat van 

In 1922 Rivera, husband of the painter Frida Kahlo, and his 
colleagues David Alfaro Siqueiros and Jose Clemente Orozco 
made various murals in la whose universally accessible sub-
ject matter glorifi ed pre-colonial Mexico and the Revolution 
of 1917. These three artists belonged to the ‘school of the 
muralistas’, which arose after the revolution in Mexico and 
joined Marxist-leaning political art with traditional, folk and 
even European painting styles. 
In la, the example of the muralistas and the social-political 
bias that clings to their murals served as a model for various 
government-funded projects in the last fi fty years, promoting 
the integration of its still predominantly Mexican minority as 
well as a multicultural and peaceful society. The national and 
revolutionary subjects have been pushed into the background, 
and themes such as ‘the neighbourhood’, daily life and civil 
rights and social justice now predominate. 
The half-mile-long Great Wall of Los Angeles is possibly the 
best example of a mural project. Painted from 1974-1979, its 
many scenes describe the history of the different cultural 
communities in la, and especially their contributions to the 
identity of the metropolis. And: the Great Wall is the hope-
giving counterpart to the fence mentioned above.*
Since 1980 the American artist Barry McGee has painted the 
walls of Los Angeles, and in the rest of the us, under the 
name of ‘Twist’. McGee, also known here from his exhibition 
in Museum Het Domein in 2005, has applied his characteristic 
illustrations to the parking garage of the Los Angeles County 
Museum of Art (2000) and various other walls, trains and 
vertical spaces all over America bear his signature. His char-
acteristic drawings on the city’s walls of a comic-book male 
head with prominent eyes and an amused expression look 
almost like real people. McGee gives the homeless a home 
on the wall, complete with pictures of (sometimes empty) 
bottles and other equipment of the street. Following the lines 
of these social-political aspects, he considers graffi ti to be a 
lively form of communication which keeps him in contact with 
a large and diverse public.
Since the 1980s graffi ti has enjoyed a renewed popularity in 
its wall-painting form. Now retaining the social and revolu-
tionary traits, now re-integrated in the established economic 
and cultural order, wall paintings owe their power to the fact 
that they visually claim private property and put its content 
in the public space. Confrontation is inherent, given that the 
latter belongs to everybody. Graffi ti, and in this case wall 
painting, has become a global phenomenon that has become 
a fi xture in our contemporary culture from alternative subcul-
ture to commercialised style.
Going back in time, we quickly see that it’s always been this 
way. Wall paintings are humanity’s oldest art form. Cave 
paintings as old as 31,500 years old have been found, the 
famous wall paintings of Catal Hühük were made in 6000 bc, 
there are wall paintings in tombs of ancient Egypt, and around 
1500 bc both interior and exterior walls of most houses in the 
Aegean region and Roman Empire were decorated with col-



Detail of Commitments

stripteasedanseres als rugzak-
toerist / bananas is my business*
the backpacking ecdysiast /
bananas is my business*
Patricia Ellis

‘Look at me and tell me if I don’t have Brazil in every curve 
of my body.’ – Carmen Miranda

‘If a thing is worth doing, it is worth doing slowly… very 
slowly’ – Gypsy Rose Lee

‘History, art, a head of beer and a roll-your-own.’ – Tourist 
description for Amsterdam, Expedia.co.uk

Becoming a diva is a tricky business. It requires a manufactured 
image, identity as gimmick. Gypsy Rose Lee was the most 
famous burlesque stripper of all time; she wasn’t Romany at 
all, but the product of a pushy stage mum and advertising 
salesman. The ‘gypsy’ bit was contrived as a bit of Carmen-
esque fl air, an added bonus for the act at Minsky’s high class 
joint. Carmen Miranda also took her name from Bizet’s opera, 
a bit of high-cultured edge for the queen of kitsch, originally 
a girl in a hat-maker’s shop. Both are exotic glamour icons, 
both come from humble beginnings. To become ultimately 
grand is to dare to dream; the inklings of oneself fl ourishing 
into an uncontainable vision to entrance millions. 
Hadassah Emmerich’s work treads this line of behind-the-
scenes pondering; her vast paintings and installations follow a 
stream of consciousness meandering, born more from intuition 
and inexplicable attraction than designed strategy. Living 
within imagination and testing it against the world, her work 
acts as a diaristic collection of ideas, feelings, alter-egos, in -
ventions tried on for size. Exploding with the freshness and 
uncertainty of adolescent daydreams, her work exploits the 
fragile longings of ‘what if?’

Commitments: All bare-breasts and smouldering eyes Hadas-
sah Emmerich’s heroine offers a readymade fi ction. Enshrined 
in a spiralling heart, she’s the stuff of cheesy romance novels 
and ten-a-penny thrillers. The 50s striptease artist never more 
salacious than movie ratings allow, her kind of sexy resides 
only as idea. Decked out, ornamental, costumed for the kill, 
her props operate as a sense of foreplay; her real allurement 
lies in the slippery negotiation of pretence. Nude is just nude; 
intrigue is about covering up.

Hadassah Emmerich has never been publicly naked, at least 
to the best of my knowledge, though its rumoured she prac-
ticed as a dancer for over 10 years. In her other life she’s been 
a Hawaiian hula girl, Lebanese belly dancer, and nightclub 
go-go queen. Being of Dutch, Indonesian, Chinese and Ger-
man decent (with a Hebrew name), her art is the epitome of 
dislocated desire. Blurring autobiography and popular fi ction, 
her paintings of women are both refl ections of self and ideal-
ised icons. Swarthy babes of no fi xed origin, their fragmented 
bodies and opulent settings overwhelm with theatrical sug-
gestion. Flirting in a world of personal memory, dream, and 
imagination, they exude an exotica un-harnessed, their lusts 
fl eeting and evasive, ever-teasing beneath their fl orid garnishes. 

‘Kijk naar me en zeg me of Brazilië niet in elke welving van 
mijn lichaam zit.’ – Carmen Miranda

‘Als iets de moeite waard is moet je het langzaam doen… heel 
langzaam.’ – Gypsy Rose Lee

‘Geschiedenis, kunst, een pilsje met schuim en een sjekkie’ – 
toeristische beschrijving van Amsterdam, Expedia.co.uk

Een diva word je niet zomaar. Het vereist een gecreëerd image, 
een gimmick als identiteit. Gypsy Rose Lee was de beroemd-
ste stripteasedanseres aller tijden; ze was helemaal geen 
zigeunerin, maar het product van een overambitieuze moe der 
en een reclameagent. Het ‘Gypsy’ werd toegevoegd voor een 
vleugje Carmen-achtige fl air, een bonus voor de act in Mins-
ky’s chique tent. Ook Carmen Miranda ontleende haar naam 
aan Bizets opera; de koningin van de kitsch, die oorspronke-
lijk in een hoedenwinkel had gewerkt, verwierf hiermee wat 
cultureel cachet. Allebei zijn ze exotische glamour iconen, en 
allebei van eenvoudige komaf. Om het ver te schoppen moet 
je durven dromen; vage vermoedens van wat je kunt laten 
opbloeien tot een onstuitbaar visioen dat miljoenen in ver-
voering brengt.
Het werk van Hadassah Emmerich ligt op één lijn met dit soort 
overpeinzingen achter de schermen; haar reusachtige schil-
derijen en installaties volgen meanderende gedachtestromen 
en ontstaan eerder vanuit intuïtie en een onverklaarbare be -
langstelling dan vanuit een vooropgezet ontwerp. Haar werk 
leeft in het rijk van de verbeelding en toetst die aan de echte 
wereld; het vormt een dagboekachtige verzameling ideeën, 
gevoelens, alter ego’s, bedenksels die ze uitprobeert. Het 
werk, dat bruist van de frisheid en onzekerheid van adoles-
cente dagdromen, verkent de breekbare verlangens uitge-
drukt in de vraag ‘wat als…?’ 

Commitments: Emmerichs heldin is één en al blote borsten en 
gloeiende ogen: een kant-en-klaar verzinsel. Omsloten door 
een met krullen versierd hart lijkt ze zo weggelopen uit een 
goedkoop romannetje of een derderangs thriller. De strip-
teasedanseres was in de jaren vijftig nooit wellustiger dan de 
fi lmkeuring toestond, ‘sexy’ bestond bij haar uitsluitend als 
idee. Opgedoft is ze, opgesierd, gekleed voor de jacht, haar 
rekwisieten suggereren het voorspel: haar verleidelijkheid 
ligt vooral in de fantasieën die ze losmaakt. Naakt is maar naakt; 
bedekken is veel intrigerender.

Hadassah Emmerich heeft zich, voorzover ik weet, nooit naakt 
in het openbaar vertoond, al gaat het gerucht dat ze meer dan 
tien jaar als danseres heeft gewerkt. In haar andere leven is 
ze een Hawaïaans hoelameisje geweest, een Libanese buik-
danseres en een gogo-queen in een nachtclub. Met haar 
Nederlandse, Indonesische, Chinese en Duitse afkomst (en 
Hebreeuwse naam) is haar kunst de belichaming van een 
ontheemd verlangen. Haar schilderijen van vrouwen, waarin 



Hawaiian Trophy: Towering in the centre of the gallery, Emme -
rich’s sculpture drapes tinted grasses like some tribal wedding 
vestige. Both architectural and corporeal, it stands a curtained 
altar and temple, effi gy of a waist-down Tiki goddess. Inspired 
by Emmerich’s old luau costume and as a plausible remnant of 
Gauguin’s Tahitian self-exile, its swaying reeds and fl owery 
totems are uncannily still; an empty husk containing a hollow 
promise within.

Standing in an Hadassah Emmerich exhibition is like experienc-
ing every holiday rolled into one. The festive colours, exuber-
ant fl ora, pretty girls, and fl avours of local chintz combine as 
one fi nal lurid sunset from some far away destination. Easily 
transportable, her installations readily adapt to any gallery 
space: odd shaped canvases, mdf props, and architectural 
details are united via painted mural backdrops, and everything 
extends beyond the confi nes their natural borders. Emmerich’s 
shows are like places on the move: framing locality as a glo-
balist concept, a world divided between the ‘normal’ west 
and exotic ‘other’. Emmerich’s work is the stuff of travel agent 
promise, and desk-worker daydreams: all jungly get away and 
hot vacation sex, a luxurious and interchangeable terrain of 
artifi cial experience. Images, motifs, and colours are recycled, 
remixed, and componentised in a pick ‘n mix line of Tropi-
cana, unfi xed and readily identifi able. An intangible fancy, 
the proposition of pure rapture.

Banana Queen: Framed within a wreath of fruits and garnishes, 
Emmerich offers a portrait of forlorn escapism. Romanticism 
logoised, she’s the faded celebration of old fi lm posters, the 
femme fatale of 3rd world advertising, an ideal encased in 
South Pacifi c type musicals and Carmen Miranda revivals. 
Resounding a nostalgia for bygone innocence, her kitsch 
association is transcended by Emmerich’s genuine affi liation. 
Her fl irtatious sex symbol becomes a stand in for a private 
self, an alternative life that might have been.

For Emmerich the transient magnetism of sexual excitement 
becomes a strange parallel for nomadic migration: Cultural 
stereotyping a handy metaphor for porn, each titillating with 
pre-fab simulated role play. Operating as a highly structured 
platform for fantasy, her installations become elaborate sets 
that exist outside the realm of reality, her paintings provide 
loose and implausible plots, and women appear as stylised 
symbols of passion rather than specifi c persons. In staging 
the exotic, Emmerich presents ideals rather than actualities: 
a love affair blossomed from media sensation and typecast 
folly. Her works replicate this romance of globalism as a form 
of pastiche: of the cheap, tawdry tourist package utopia, with 
its unchoosy place-is-place wanderlust and spanglish cultural 
assimilation; a similitude perfected in her painting. With in -
fl uences ranging from Rousseau and Kahlo to Shazia Sikander 
and Wangechi Mutu, she escapes through the canvas into the 
world of the peregrine. The solidity of painterly brushwork is 

dissolved by dirty nature of spray paint, carefully stencilled 
lines drip carelessly with infl ated passion, fabric patterns mes-
merise with their pristine stylised fl atness, and everywhere 
fl owers abound, gritty, dirty, natural. Working in monumen-
tal scale, Emmerich’s work is a physical endeavour, a gesture 
of body as much as mind. Through the act of making, Emme-
rich adopts identity at will: naive, expressionist, corporate, 
idyllic, her dialogues overlap like foreign tongues trying to 
converse. 

With Love From Batik Babe: Set over a tie-dyed ground, 
Emmerich’s motif blares with the sincerity of tattoo love. Its 
stencilled off-the-shelf pattern lifted from a million chicano 
biceps, pulp novel covers, advertisements. The heart bursts 
forth with sentimental detachment, as lace morphs into Shiva-
esque hands bearing trinket treasures. Larger than life, and 
larger than lust, Emmerich’s painting bridges excess, treading 
the grey area where emotion exceeds language.

‘I have never followed what people say it is ‘fashionable’. 
I think that a woman must wear what fi ts her. That is why 
I created a style appropriated to my type and my artistical 
genre.’ – Carmen Miranda

‘She is descended from a long line that her mother listened 
to’ – Gypsy Rose Lee

Presenting a sentiment of excess, Emmerich weaves together 
fragments of contemporary myth: Every surface is painted; 
each minute detail carefully considered and constructed as 
loving contribution to her panoramas. As decorative and 
devotional as equatorial religious shrines, Emmerich authors 
narratives of plausible legends. Adding layer upon layer, each 
installation stands as monumental day dream, fairytale, con-
fessional. Echoing a baroque edacity, Emmerich presents 
imagination without censor, an unappeased appetite where 
too much is never enough.

The Missionaries Sanctuary: Comprised of three works on 
paper inset within a plane of dayglo waterfall, Emmerich pieces 
together a narrative of female identity. Separate panels of 
19th century demoiselles, Chinese empresses, goth teenag-
ers vestial virgins, new brides, conniving adulteresses, blond 
co-eds, girls next door, porn stars, and juju-mamas are united 
within a witchy vine of ripening fruit. Working in a tradition 
of both folklore and soap opera her cast of characters play out 
stories of vampires, voodoo, and vixens: taboo temptresses 
beaconing with the sweetest delight.

Projecting the free fl ow of psychology into defi nite form in 
her work, Emmerich embraces the overly-emotional. The self 
conscious and gushy refl ects as dripping spray gun effect, bad 
girl graffi ti, impressionist dabs, luscious impasto, and myriads 
of ephemeral lines. Conveying the qualities of dreams, her 

de grenzen tussen autobiografi e en populaire fi ctie vervagen, 
zijn zowel afspiegelingen van haarzelf als geïdealiseerde ico-
nen. De donkerhuidige babes van ongedefi nieerde afkomst, 
met hun gefragmenteerde lichamen en de weelderige omge-
ving waarin ze verkeren, overrompelen de kijker met hun 
theatrale suggestiviteit. Ze fl irten in een wereld van persoon-
lijke herinneringen, dromen en fantasie en stralen een onge-
breideld exotisme uit, hun lust vluchtig en ongrijpbaar, steeds 
prikkelend vanonder hun bloemrijke versierselen.

Hawaiian Trophy: Midden in de museumzaal rijst Emmerichs 
beeld op, met draperieën van gekleurde grassen die een soort 
overblijfsel van een stammenbruiloft lijken. Het beeld roept 
zowel associaties op met architectuur als met een lichaam en 
staat daar als een met gordijnen bekleed altaar of tempel, de 
beeltenis van het onderlichaam van een Tiki-godin. Het is 
geïnspireerd op Emmerichs oude Hawaïaanse kostuum en 
zou zo een restant kunnen zijn van Gauguins zelfverkozen 
ballingschap in Tahiti; de slingerende riethalmen en totems 
vol bloemen hangen onheilspellend stil; een lege huls die een 
holle belofte bevat.

Als je in een expositie van Hadassah Emmerich staat, lijkt het 
of alle vakanties tot één zijn samengebald. De feestelijke kleu-
ren, uitbundige fl ora, mooie meisjes, en de geur van plaatse-
lijke chintz werken tezamen als één laatste vlammende zons-
ondergang in een verafgelegen oord. Haar installaties zijn 
gemakkelijk te vervoeren en voegen zich naar elke galerie-
ruimte: doeken in grillige vromen, stutten van mdf en architec-
tonische details worden via op de muur geschilderde achter-
gronden tot één geheel verenigd, en alles strekt zich uit tot 
voorbij zijn natuurlijke begrenzingen. Emmerichs exposities 
zijn als plaatsen in beweging: het begrip ‘plaats’ wordt inge-
kaderd in een globalistisch concept, een wereld verdeeld in 
een ‘normaal’ Westen en het exotische ‘andere’. Met Emme-
richs werk zou een reisbureau reclame kunnen maken, een 
kantoorklerk zou erin kunnen wegdromen: een en al jungle-
avontuur en hete vakantieseks, een luxueus en inwisselbaar 
terrein van kunstmatige ervaringen. Beelden, motieven en 
kleuren worden gerecycled en geremixt en uitgestald als 
ingrediënten van een tropicana salad bar, ongedefi nieerd en 
toch direct herkenbaar. Een ongrijpbare fantasie, een voor-
stel tot pure verrukking.

Banana Queen: Ingekaderd in een krans van vruchten en 
versierselen is het een portret van eenzaam escapisme dat 
Emmerich hier toont. Banana Queen is romantiek als logo, de 
verbleekte glorie van oude fi lmposters, de femme fatale van 
Derde-Wereldreclame, een ideaal gevangen in South Pacifi c-
achtige musicals en Carmen Miranda-revivals. Met weemoed 
naar verloren onschuld doet Emmerichs oprechte verwant-
schap haar boven de kitsch uitstijgen. Van fl irterig sexsymbool 
wordt ze de stand-in voor een persoonlijk zelf, een alternatief 
leven dat er geweest had kunnen zijn. 

Bij Emmerich wordt het vluchtige magnetisme van seksuele 
opwinding tot een merkwaardige parallel voor nomadische 
migratie, en wordt culturele stereotypering een handige meta -
foor voor porno: van beide gaat de prikkeling uit van een 
geprefabriceerd rollenspel. Haar installaties werken als een 
sterk gestructureerd podium voor de fantasie, met zorgvul-
dig uitgewerkte ensceneringen die buiten de werkelijkheid 
staan; haar schilderijen bieden onsamenhangende en onwaar-
schijnlijke plots, en vrouwen verschijnen eerder als gestileerde 
symbolen van hartstocht dan als specifi eke personen. Met 
haar ensceneringen van het exotische presenteert Emmerich 
geen feiten maar idealen: een romance opgebloeid uit media-
sensatie en dwaze stereotypering. In haar werk komt deze 
romance van het globalisme terug in de vorm van een pastiche: 
een pastiche van het goedkope, smakeloze, geheel verzorgde 
toeristenutopia met zijn kritiekloze reislust het-doet-er-niet-
toe-waarheen en gebrekkig Spaans dat voor culturele assi-
milatie moet doorgaan; een gelijkenis die in haar schilderijen 
wordt geperfectioneerd. Met invloeden die variëren van 
Rousseau en Kahlo tot Shazia Sikander en Wangechi Mutu 
ontsnapt ze via het doek naar de wereld van de pelgrim. De 
degelijkheid van het schilderwerk met de kwast lost op in de 
smerigheid van de verf uit de spuitbus, zorgvuldig gesjablo-
neerde lijnen druipen zorgeloos en met opgeblazen hartstocht 
omlaag, textielpatronen fascineren door hun zuivere gesti-
leerde platheid, en overal ziet men bloemen in overvloed, 
korrelig, smerig en natuurlijk. Emmerichs werk, uitgevoerd 
op monumentale schaal, vraagt veel fysieke inspanning en is 
evenzeer een lichamelijk gebaar als een gebaar van de geest. 
Via de daad van het maken neemt Emmerich naar believen 
identiteiten aan: naïef, expressionistisch, corporatief, idyllisch, 
haar dialogen overlappen elkaar als vreemde talen die met 
elkaar in gesprek trachten te komen.

With Love From Batik Babe: op een geknoopverfde onder-
grond galmt Emmerichs patroon met de oprechtheid van een 
getatoeëerde liefdesverklaring. Het gesjabloneerde kant-en-
klare patroon is ontleend aan een miljoen chicano-bicepsen, 
omslagen van pulpromannetjes, reclames. De harten schreeu -
wen het uit in sentimentele afstandelijkheid, terwijl kant trans-
formeert tot Shiva-achtige handen die prullaria-schatten dra-
gen. Meer dan levensgroot, groter ook dan lust. Emmerichs 
schilderij slaat een brug naar de buitensporigheid en betreedt 
het grijze gebied waar emotie de taal verdringt.

‘Ik heb me nooit gehouden aan wat volgens de mensen ‘in 
de mode’ is. Ik vind dat een vrouw moet dragen wat bij 
haar past. Daarom heb ik een stijl gecreëerd die is aan-
gepast aan mijn type en mijn artistieke genre.’ – Carmen 
Miranda

‘Ze stamt af van een lang verhaal waar haar moeder naar luis-
terde.’ – Gypsy Rose Lee



 juryrapport

Na de succesvolle eerste prijstoekenning heeft de jury haar 
procédé in 2006 ongewijzigd gehandhaafd. Dankzij de de 
aanwezigheid van een keur aan kunstenaars met uiteen-
lopende culturele achtergronden, ontwikkelt Nederland een 
nieuw cultureel aanzien dat erkenning verdient. Daarom is 
een brede selectie van deze kunstenaars genomineerd voor 
de Frischty Cultuurpijs Sittard-Geleen. Zij werden voorge-
dragen door Nederlandse en buitenlandse professionals op 
het gebied van de beeldende kunst, die deze nieuwe situatie 
nauwlettend volgen.
De jury koos een prijswinnaar op basis van documentatiema-
teriaal van kunstenaars uit Nederland en omringende landen. 
De interculturele aspecten in het werk van de genomineerden 
speelden een leidende rol bij hun keuze, naast de algemene 
kunst-inhoudelijke kwaliteitsaspecten. De jury was daarom 
onder de indruk van Hadassah Emmerich. Niet alleen voldoet 
haar werk aan de geformuleerde thematische eisen, zij is ook 
een kunstenaar die op artistieke gronden de bijzondere waar-
dering van de Fritschy Cultuurprijs Sittard-Geleen verdient. 
Hadassah Emmerich stelt in haar werk de eigen identiteit als 
een Nederlandse van Indische komaf aan de orde. De con-
stante artistieke kwaliteit en de speelse maar scherpe verbeel-
ding van het exotische overtuigden de jury. In weelderige 
jungle-landschappen vol lianen, bladeren en bloesems zijn 
ornamentachtige tekeningen van aan Geisha’s herinnerende 
zelfportretten, vruchtbaarheidssymbolen en soms teksten 
aangebracht. Decoratieve elementen ontpoppen zich bij 
nader inzien als associatierijke referenties naar het al dan niet 
verloren paradijs, die de kijker met zijn eigen verbeelding 
van het exotische confronteren. Op een subtiele, kleurrijke 
manier wordt een weg gewezen door het oerwoud van bete-
kenissen van dit beladen onderwerp, waarbij de historische 
c.q. koloniale verhouding tussen Oost en West een belang-
rijke positie innemen. Met houtskool, inkt en acrylverf brengt 
Hadassah Emmerich zowel technisch als ook inhoudelijk het 
exotische in zijn diverse gelaagdheden in beeld en levert zo 
een verrassende visuele bijdrage aan het interculturele debat.

 jury report

After the success of the fi rst awarding of the prize in 2004 to 
Ni Haifeng, the jury has used the same procedures for 2006. 
Thanks to a choice variety of artists with diverse cultural 
backgrounds, the Netherlands is developing a new cultural 
aspect that deserves recognition. A wide selection of these 
artists was therefore nominated for the Fritschy Culture Prize 
Sittard-Geleen. They were nominated by Dutch and foreign 
professionals in the visual arts who follow this new situation 
closely.
The jury chose the winner on the basis of documentation 
from artists from the Netherlands and surrounding countries. 
The intercultural aspects in the work of the nominees played 
a leading role in the choice, in addition to general artistic con-
siderations. The jury was unanimously impressed by the 
work of Hadassah Emmerich. It not only meets the thematic 
requirements of the prize, but the Fritschy Culture Prize Sit-
tard-Geleen jury found her artistic merits worthy of special 
recognition. 
In her work, Hadassah Emmerich brings up her own identity 
as a Dutch person of Indonesian origins. The jury was con-
vinced by the consistently high artistic quality and her playful 
but sharp-witted portrayals of the exotic. Ornament-like 
drawings of geisha-like self-portraits, fertility symbols and 
sometimes texts are applied to lush jungle landscapes full of 
vines, leaves and blossoms. Decorative elements emerge on 
further examination to be richly associative references to a 
paradise lost (or not lost), which confront the viewer with his 
or her own ideas of ‘the exotic’. In a subtle, colourful way, a 
path is shown through the primeval forest of meanings of this 
charged subject, in which the historical (and colonial) rela-
tions between East and West have an important place. Using 
charcoal, ink and acrylics, Hadassah Emmerich brings the 
exotic in its various layers into the picture, both technically 
and in content, making an unusual visual contribution to the 
intercultural debate.

jury   Els van der Plas, directeur Prins 
Claus Fonds / director, Prince 
Claus Fund

Marieke van Schijndel, 
kunst histo rica / art historian

Stijn Huijts, directeur /director 
Museum het Domein 

Ni Haifeng, kunstenaar en winnaar 
van de Fritschy cultuurprijs in 2004 / 
artist and winner of the Fritschy 
Culture Prize in 2004

Mariannne van Tilborg, 
galeriehouder / gallery owner

Lex Ter Braak, directeur Fonds 
bkvb / director of bkvb Fund

Jos Ramakers, coördinator Stich ting 
Fritschy-prijs / coordinator, Fritschy 
Prize Foundation

Wiel Gielkens, voorzitter Stichting 
Fritschy-prijs /chairman, Fritschy 
Prize Foundation

Emmerich presenteert een gevoel van buitensporigheid en 
weeft fragmenten van hedendaagse mythe in elkaar: elk op -
pervlak is beschilderd; elk miniem detail zorgvuldig afgewo-
gen en geconstrueerd tot een liefdevolle bijdrage aan haar 
panorama’s. Emmerich is de auteur van geloofwaardige 
legenden, even decoratief en gewijd als gebedsaltaren in tro-
pische streken. Laag na laag tot stand gebracht staat elke 
installatie er als een monumentale dagdroom, een sprookje, 
een biecht. Met een aan de barok herinnerende gretigheid 
toont Emmerich verbeeldingskracht zonder censuur, een 
ongestilde eetlust waarvoor te veel nog niet genoeg is.

The Missionaries Sanctuary: Drie werken op papier, ingebed 
in een waterval van fl uorescerende verf, vormen tezamen een 
verhaal over de vrouwelijke identiteit. Afzonderlijke panelen 
van negentiende-eeuwse demoiselles, Chinese keizerinnen, 
gothic tieners, Vestaalse maagden, jonge bruiden, intriges 
smedende echtbreeksters, blonde studentes, buurmeisjes, 
pornosterren en juju-mama’s komen samen in een behekste 
wijngaard van rijpend fruit. Met elementen van zowel de fol-
kloristische tradities als de soap opera beeldt haar cast van 
personages verhalen uit over vampiers, voodoo en feeksen: 
verboden verleidsters die lokken met de zoetste verrukkingen.

Emmerich projecteert de vrije stroom van de psychologie in 
een defi nitieve vorm en bekent zich daarmee tot het overma-
tig emotionele. Het gekunstelde en dweperige wordt weer-
gegeven als druipend spuitbuseffect, stoute-meisjes-graffi ti, 
impressionistische klodders, en talloze vluchtige lijnen. Haar 
half-geformuleerde beelden, die zich als dromen aan je voor-
doen, lossen eerder op tot fysieke gewaarwording dan dat ze 
als beeld vaste vorm krijgen. Hun uitwerking wordt eerst 
gevoeld en dan pas gezien, en elk element blijft als na-effect 
hangen voor nader zintuiglijk onderzoek. Ritmisch vloeiend 
op ongehoorde habaneras doemt een schetsmatig beeld op 
van een identiteit: een meesteres van ontspannen, Polyne-
sisch getinte, seksuele abstractie.

Onder dit alles is Hadassah Emmerich in feite poedelnaakt. 

half-formulated images dissolve into physical sensation rather 
than depictive form. Their impact is felt before seen, each ele-
ment lingering as an after effect for sensuous investigation. 
Rhythmically fl owing to habaneras unheard, a sketchy image 
of an identity emerges: a mistress of laid back, Polynesian-vibe, 
sexual abstraction. 

Beneath all Hadassah Emmerich is utterly starkers.

* De Engelse titel van dit artikel is 
The Backpacking Ecdysiast. De 
auteur hierover: Ecdysiast [ecdysis 
= het afwerpen van de (pantser) -
huid, bijv. zoals een slang dat doet] 
is wellicht een van de meest fantas-
tische en minst gebruikte woorden 
in de Engelse taal. De term werd in 
1943 bedacht door H.L. Mencken 
om het werk te beschrijven van de 
music-hall-sensatie Gypsy Rose 
Lee, een artieste die de striptease 

naar een ongekend niveau tilde, en 
er een hoogstaande bezigheid van 
maakte, te vergelijken met fi losofi e 
of religie. ‘Bananas is My Business’ 
is de titel van de biografi sche fi lm 
van Helena Solberg uit 1995 over het 
leven van de legendarische Brazi-
liaanse zangeres Carmen Miranda. 

* Perhaps one of the most fabulous 
and under-used words in the Eng-
lish language, ‘ecdysiast’ is a term 

coined by H.L. Mencken in 1943 to 
describe the work of music hall sen-
sation Gypsy Rose Lee; an artiste 
who took stripping to a whole new 
level, a high-class pursuit akin to 
philosophy or religion. ‘Bananas Is 
My Business’ is the title of Helena 
Solberg’s 1995 biopic delving into 
the life of Brazilian singing legend 
Carmen Miranda.
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chains
2005, watercolour and spray-paint 
on paper / 70 x 65 cm / Collection 
Rabobank Nederland

commitments
2005, acrylic, ink, pencil, pastel and 
spray-paint on paper / 80 x 75 cm / 
private collection



de javaan /  javanese
2005, acrylic, ink, pastel and 
spray-paint on paper / 75 x 80 cm /
private collection

looking back looking
forward
2005, acrylic, watercolour, ink, 
pastel and spray-paint on paper / 
110 x 115 cm / private collection



with love from batik babe
installation at gem, museum for 
contemporary art, The Hague, 
2005 / temporary all-round mural, 
works on paper and canvas, 
sculpture / 22 x 12 x 4 m



with love from batik babe
exhibition view with Hawaiian Skirt
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details of mural





the missionaries sanctuary
2005, acrylic, ink and spray-paint 
on wall, three works on paper, 
sculpture / ca. 400 x 400 cm 
(wall), 300 x 150 cm ø (sculpture)
Installation at gallery Upstairs Berlin

with love from batik babe
detail of mural



upstairs berlinsweet dreams
2006, acrylic, ink, watercolour and 
spray-paint on paper / 115 x 110 cm

the missionaries sanctuary
2005, detail of installation



g.g.mas
2006, acrylic, ink, watercolour and 
spray-paint on paper / 115 x 105 cm / 
private collection

esmeralda
2006, watercolour, ink, spray-paint 
and collage on paper / 115 x 100 cm



banana queen
2006, watercolour, ink and pastel 
on paper / 110 x 105 cm

the new husband
2006, acrylic, ink, spray-paint, 

pastel and collage on paper
120 x 160 cm



rhapsody revival i i
2005, acrylic, ink and spray-paint 
on canvas / 600 x 210 cm / private 
collection
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