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Tekst van Museum De Fundatie
Museum De Fundatie
Klaar om te dragen
Eva van Kempen (1976) is edelsmid en sieradenontwerpster. Door edelmetaal,
zoetwaterparels en edelstenen toe te voegen aan afgedankte
ziekenhuismaterialen als infuussnoeren, injectienaalden en bloedbuisjes,
transformeert zij schijnbaar koude en klinische materialen in kostbare juwelen.
Op uitnodiging van Museum De Fundatie creëerde Eva van Kempen voor deze
tentoonstelling juwelen voor bustes van diverse beeldhouwers van wie werk
door de jaren heen werd aangekocht. Met de tentoonstelling geeft de
kunstenares op lichtvoetige wijze glans aan vaak wrange paradoxale thema’s
zoals ziekte, leven en dood.

Text from the Museum De Fundatie
Museum De Fundatie
Ready-To-Bear
Eva van Kempen (1976) is a goldsmith and jewellery designer. By adding
precious metals, fresh water pearls and gemstones to discarded hospital
materials, such as intravenous lines, injection needles and blood tubes, she
transforms cold and clinical objects into valuable pieces of jewellery. At the
invitation of Museum De Fundatie and especially for this exhibition, Eva van
Kempen has created jewellery for busts made by various sculptors, whose work
has been purchased throughout the years. The artist has managed with this
exhibition to ‘inject’ some sparkle into themes that are often wry and
paradoxical, such as illness, life and death.
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Eva van Kempen:
een edelsmid, een ervaring,
een idee, een bevlogen concept
Eva van Kempen is geboren op 30 november 1976 in Rotterdam. Ze is als
edelsmid geschoold in Schoonhoven. Ze maakt sieraden waarbij het idee is om
schoonheid te dragen, om het lichaam te versieren en zijn schoonheid te
accentueren. Gedreven werkt ze en creëert ze schoonheid van duurzame
materialen.

Eva van Kempen:
a goldsmith, an experience,
an idea, an inspired concept
Eva van Kempen was born on November 30, 1976 in Rotterdam. She has trained
as a goldsmith in Schoonhoven, The Netherlands. She makes jewellery with the
idea of wearing beauty, to decorate the body and to accentuate its beauty. She
works passionately and creates beauty from sustainable materials.
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Filigrein ringen in
rood-, geel- en palladium witgoud
Filigree rings in
red, yellow and palladium white gold

Lucia (2014)
Met diamant
Lucia (2014)
With diamonds

Johannah ring (2014)
Op maat geslepen prehniet, rozenkwarts of agaat
Johannah ring (2014)
Custom cut prehnite, rose quartz or agate
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En dan wordt Eva van Kempen
geconfronteerd met ziekte en gered
worden
Ze ziet de ziekenhuismaterialen met haar oog van edelsmid en voelt de diepe,
innerlijke schoonheid van het redden van levens. De materialen zijn gebruikt,
overbodig geworden omdat ze hun functie vervuld hebben. De materialen
hebben een leven gered, een leven verlengd, een ziekte het hoofd geboden of
pijn verlicht. Ze worden achtergelaten, vergeten, afgedankt, weggegooid.
Terwijl ze het leven van mensen een nieuwe kans hebben gegeven met al hun
door mensen gevormde kracht, die soms faalt. Eva van Kempen wil hen in ere
herstellen voor wat ze als materiaal betekend hebben.
Haar hart is loyaal naar het grootse wat dit materiaal heeft kunnen veroorzaken
of geprobeerd te veroorzaken. Haar kunstenaarsoog ziet de schoonheid van dit
materiaal en wil het levenloze materiaal van leven bezielen.
Een lawine van tegenstellingen ontstaat:
duurzaam - niet duurzaam
leven - dood
nieuw - oud
hard - zacht
klaar voor gebruik - verbruikt
binnen - buiten
vergankelijk - onvergankelijk.
Ze verbindt de tegenstellingen in sieraden.
Beeldend ervaart ze de onweerstaanbare verbintenis tussen het binnenste
van het lichaam en het buitenste ervan in het herstel tot volle glorie van leven.
Ze voelt de schakel tussen binnen in het lichaam en buiten het lichaam.
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And then Eva van Kempen is
confronted with illness and with
being saved
She perceives the hospital materials with her goldsmith’s eye and feels the deep,
inner beauty of saving lives. The materials have been used; they have become
redundant because they have fulfilled their function. These materials have
saved a life, prolonged life, coped with a disease or relieved pain. They are left
behind, forgotten, discarded and thrown away. These materials, with all their
human-made power, have given the lives of people a new chance a power which
sometimes fails. Eva van Kempen wants to pay respect to these materials for
what they have meant.
Her heart is loyal to the magnificence that these materials have caused or tried
to cause. Her artist’s eye sees the beauty of this material and wants to animate
the lifeless material.
An avalanche of contradictions arises:
sustainable - not sustainable
life - death
new - old
hard - soft
ready for use - consumed
inside - outside
perishable - imperishable.
She connects these contradictions in jewellery.
She experiences the mesmerizing relationship between the inner body and
the outside of the body in its restoration to the full glory of life. She feels the
connection between the inside and the outside of the body.
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Schuine plakjes
Dan laat ze de ziekenhuisslangen door haar handen glijden. Doorzichtig, zacht
en sterk. De verbintenis naar leven, het infuus. Met engelengeduld en volharding
snijdt ze schuine plakjes, schuin als de hals, tot een punt van het onverwacht
stevige en toch zachte materiaal. Ook van vloeibaar zilver maakt ze schuine
plakjes, eindigend in een scherpe punt bekroond met een zoetwaterparel. Het
materiaal van het ziekenhuis verbindt zich met het materiaal van de edelsmid.
Er ontstaat een harmonie met natuurlijke en door mensen gemaakte materialen.
In de choker, nauwsluitend om de hals, een woord dat dichter bij de dood staat
dan bij het leven, zorgt het ziekenhuismateriaal voor de ruimte, ademruimte.
Het zachte materiaal van de ziekenhuisslang met het glanzend sterke van zilver.
Museum De Fundatie nodigde Eva van Kempen uit een aantal sieraden te
ontwerpen voor beelden van het museum. Als eerste legt Eva van Kempen de
choker om de hals van Maria Lani. De kracht van het brons van Maria Lani biedt
het hoofd aan de Schuine plakjes. Om de hals van de levende vrouw geeft de huid
nog meer doorzichtigheid aan de schuine plakjes.

Angled slices
Then she lets the hospital tubes glide through her hands. Transparent, soft and
strong. The commitment to life: the infusion. With the patience of a saint and
with perseverance she cuts oblique slices – tilted as is the neck – the unexpectedly
sturdy and yet soft material into a point. She also makes oblique slices of liquid
silver ending in a sharp point crowned by a freshwater pearl. The material from
the hospital is combined with the material of the goldsmith. There is a harmony
between natural and human made materials.
Clasped around the neck the choker, a word that is closer to death than to life.
It is the hospital material that provides space, breathing space. Soft hospital tube
material with the shiny strength of silver.
Museum De Fundatie invited Eva van Kempen to design a number of pieces of
jewellery for sculptures of the museum. The first piece of jewellery Eva van
Kempen puts into place is the choker around the neck of the portrait of Maria
Lani. The strength of the bronze slightly withstands the slanting slices. Around
the
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Portret Maria Lani
Charles Despiau (1929), gegoten brons

Portrait Maria Lani
Charles Despiau (1929), cast bronze

Schuine plakjes (2017),
Halsjuweel
Medische snoeren, zilver,
zoetwaterparels
Angled slices (2017),
Necklace
Medical tubes, silver,
freshwater pearls
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Decapeptyl
De mens kan leven verwekken, wil leven verwekken of wil geen leven
verwekken. En dan de confrontatie met het menselijk lot, willen scheppen,
maar niet kunnen. Maar de mens laat zich niet weerhouden:
Leven schenken, leven scheppen, medische conceptie als een provelutie: ivf, in
vitro fertilisatie.
De glazen spuitjes worden gebruikt om Decapeptyl te injecteren in de vrouw ter
voorbereiding op ivf. Samen met de plastic staafjes worden het zonnestralen om
de hals van het ‘portret van jonge vrouw’.

Decapeptyl
Mankind is able to conceive new life, wants to conceive life or choses not to
conceive new life. And then there is the confrontation with human destiny, with
the desire to conceive but not being able to do that. But mankind does not let
challenges stand in its way:
To provide life, create life, medical conception arose as a provelution: ivf, in
vitro fertilization.
The glass syringes are used to inject Decapeptyl into the woman, preparing her
for ivf. The plastic rods with gold and pearls become sun rays around the neck of
the ‘portrait of young woman’.
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Portret van jonge vrouw
Bé Thoden van Velzen
Portrait of young woman
Bé Thoden van Velzen

Decapeptyl (2017) – Halsjuweel
Glazen spuitjes, plastic doseerstaafjes,
zoetwaterparels, 14 en 18 karaat rood- en
geelgoud op buste
Decapeptyl (2017) – Necklace
Glass syringes, plastic dosing tubes,
freshwater pearls, 14 and 18 carat red and
yellow gold on bust
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Neonatologie
Sieraden zijn om mooier te maken, om te versieren, om iets meer te laten zijn dan
het is, om iets beter tot zijn recht te laten komen. Maar als het gaat om ziek zijn en
het gevecht om het leven, en je dat naar buiten weet te brengen, wordt het een
eerbetoon aan het leven.
Het materiaal van de neonatologie, het leven reddend wat nog maar net en te
vroeg geboren is, slingert zich om het lichaam als een guirlande die het lichaam
celebreert.
In de beademingsslangetjes voor de piepkleine neus en de kleine tuutjes voor het
mondje waarmee voorzichtig melk wordt ingespoten, worden injectienaalden
gestoken met parels.
In het sieraad worden ze als zichtbare melkklieren over de borst gedrapeerd.
Wat van binnen nog door had moeten groeien wordt van buiten zichtbaar.
Zo krijgen de ziekenhuismaterialen de vorm van een erekrans om het lichaam.
Eva van Kempen verbindt leven en dood in een vieren van het leven.

Neonatology
The purpose of jewellery is to increase beauty, to decorate, to make something
more than it is, to do it justice. But when it is about illness and the fight for life,
and you can show that, it becomes a tribute to life.
The material from neonatology, destined to save life that is premature and has
just been born, wraps itself around the body like a garland that celebrates the
body itself.
Into the insufflation tubes for the tiny nose and the minute nozzles for the mouth
with which milk is gently injected, injection needles are inserted with pearls.
In the jewellery they are draped over the breast like visible mammary glands.
What should have continued to grow inside is now visible on the outside.
In this way the hospital materials take the form of a wreath of honor around the
body. Eva van Kempen connects life and death in a fête of life.
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Torso, (1930)
Charlotte van Pallandt

Neonatologie
Neonatology

Torso, (1930)
Charlotte van Pallandt
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T-safe
Sieraden voegen iets kostbaars toe aan het lichaam, met het medisch materiaal
krijgen ze de lading van de schoonheid van het leven zelf en geven ze het
lichaam een extra dimensie van schoonheid. Het leven dat gekozen kan worden
en niet overvalt, maar verwelkomd kan worden.

T-safe
Jewellery adds something precious to the body, with the medical material the
pieces carry the weight of the beauty of life itself and they give the body an extra
dimension of beauty. The life that can be chosen and does not take you by
surprise, but can be welcomed.
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Truus, (1955)
Charlotte van Pallandt

Truus, (1955)
Charlotte van Pallandt

T-safe (2017) – Halsjuweel
T-safe koperspiraaltje, camee (agaat), zoetwaterparels,
handgesneden parelmoer roosjes, gefaceteerde zonnesteen,
14 karaat geel- en roodgoud
T-safe (2017) – Necklace
T-safe copper IUD, cameo (agate), freshwater pearls, hand
carved. Mother-of-pearl roses, faceted sunstone, 14 carat
yellow and red gold.
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She decides
De anticonceptiepil die de vrouw de macht geeft haar eigen keuze te maken
over het scheppen van het leven, wordt een kuisheidsgordel waar zij zelf de
sleutel van heeft.
Waar de sieraden de mens mooier maken, herinnert het medisch materiaal aan
het diepe niveau van het leven van de mens die zelf beschikt over nieuw leven
creëren. De torso die haar armen ten hemel strekt, bejubelt de keuzevrijheid.

She decides
The contraceptive pill that gives the woman the power to make her own choice
about the creation of life becomes a chastity belt to which she has the key.
Where the jewellery makes the person more beautiful, the medical material
reminds us at the deep level of procreation, that mankind itself has the ability
to decide about creating a new life. The torso that stretches her arms up high in
praise of the freedom of choice.
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Torso, (1962)
Geert Marree
Torso, (1962)
Geert Marree

She decides (2017), kuisheidsgordel, buikjuweel.
Overtollige anticonceptiepilstrips, PVC folie
zoetwaterparels, 18 karaat geelgoud, 14 karaat
roodgoud, staal, messing, kunstleer.
She decides (2017), chastity belt, belly jewel.
Superfluous contraceptive pill strips, PVC foil,
freshwater pearls, 18 carat yellow gold, 14 carat red
gold, steel, brass, artificial leather.
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Lithium-heparin
Bloed, het nectar van het leven. In buisjes opgevangen om het leven te
begrijpen.Op de buste van Charlotte van Pallandt vallen de buisjes bijna samen
met de indrukwekkende persoon die uitgebeeld wordt.

Lithium-heparin
Blood, the nectar of life. Collected in tubes to understand life.
On the bust of Charlotte van Pallandt the tubes almost coincide with the
impressive person depicted.

Lithium-heparin (2017) – Halsjuweel
Plastic bloedbuisjes met zoetwaterparels in lithium heparin
gel, dichroïsch folie, bloedbuisdopjes, opaal, pencylcap
naaldjes, injectienaalden 60 mm, plexiglas, herkimer
diamant, zoetwaterparels, nylon
Lithium-heparin (2017) – Necklace
Plastic blood tubes with freshwater pearls in lithium heparin
gel, dichroic foil, blood tube caps, opal, pencylcap needles,
hypodermic needles 60 mm, plexiglass, herkimer diamond,
freshwater pearls, nylon
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Jeanne Bieruma Oosting, (1976)
Gegoten gips
Charlotte van Pallandt

Jeanne Bieruma Oosting, (1976)
Molded plaster
Charlotte van Pallandt
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For better or for worse
De stent houdt diep in het lichaam de ader open en laat het bloed, het ultieme
levenselixer, erdoor heen glijden. De mens ontsnapt aan de dood. Zoals de stent
in de zekering werd geblazen, blaast deze stent leven in de mens die vernauwt.
De stent wordt eigen aan het lichaam.
Eva van Kempen vormt een allegorie van deze medische schoonheid in een ring.
Een ring voor de ringvinger die het samen-leven vastlegt voor in goede en in
slechte tijden. Uiterlijke en innerlijke schoonheid raken opnieuw verbonden in
het vieren van het leven.

For better or for worse
Deep inside the body the stent keeps the vein open and allows the blood, the
ultimate elixir of life, to pass through. The human escapes death. Just as the stent
was blown into the fuse, this stent blows life into a man whose life was
contracting. The stent becomes an integral part of the body.
Eva van Kempen forms an allegory of this medical beauty with a ring. A ring for the
ring finger, which captures the promise of living together for better or for worse.
External and inner beauty become connected again through celebrating life.
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Geert Marree
Studie voor arm
gegoten gips

Geert Marree
Study for an arm
molded plaster

Work in progress: Stent blown into a glass fuse, silver
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Over de auteur

Dr. Martine F. Delfos is biopsycholoog en letterkundige. Ze is wetenschapper,
therapeut docent en schrijfster. Inmiddels heeft ze vele publicaties in de
psychologie op haar naam staan die in verschillende talen vertaald zijn. Ze
schrijft ook letterkundige boeken over diverse kunstenaars.
Informatie over haar werk: www.mdelfos.nl

About the author
Dr. Martine F. Delfos is a bio-psychologist and literary savant. She is a scientist,
therapist, professor and writer. Delfos is the author of numerous publications
within the field of psychology, which have been translated into different
languages. She has also written literary books on several artists.
Information on publications: www.mdelfos.nl
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