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Documentatie


OVER ELLIS EN KRISZTINA


ELLIS is Beeldend Kunstenaar, docent beeldhouwen en oprichter van De Nieuwe Creatieven in Nĳmegen. 
Zo graag inspireert zĳ mensen om te gaan voor hun dromen en hun diepste verlangens te herontdekken. 
Met overgave en bevlogenheid tracht zĳ daar in haar lessen vorm aan te geven. Zĳ is gefascineerd door 
onze existentie, onze kracht en kwetsbaarheid wat resulteert in embryonaal werk dat gebaard moet 
worden. 
In haar beelden vertolkt Ellis thema’s als intimiteit, de cyclus van geboorte, leven en dood, intermenselĳke 
relaties, opvoeding, onze kwetsbaarheid en kracht. Spelend met ‘oer’emoties zoekt ze naar nieuwe en 
vergeten antwoorden op existentiële vragen. De toeschouwer lĳkt zich er niet van te kunnen weerhouden 
haar beelden te strelen, betasten of ervan te rillen. Met verrassende contrasten toont ze op universele 
wĳze het snĳvlak van menselĳke begrenzingen en hun verlangen naar vrĳheid en liefde. 

Kunstproject ‘Lost Connections’, Papierfabriek Nĳmegen, 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=4WD_k_tO1Bk


KRISZTINA is een Beeldend Kunstenaar van Hongaarse afkomst met als specialisatie Hedendaagse 
Kunst en Cultureel Erfgoed. Zĳ deed meerdere onderzoeken zoals ‘New Technological possibilities of the 
embroidery heritage in contemporary art’ aan de Hongaarse Kunstacademie of ‘Pattern as a message’ 
aan de National Cultural Fund of Hungary. In haar PHD-tezis ‘Deviations, Sacred Manifestations in 
contemporary art’ focust Krisztina op het onderzoeken van de relatie tussen de kunst van vandaag en de 
obsessie voor het zoeken naar identiteit in een historische, politieke en religieuze context. Ze werkte aan 
de Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest, de Metropolitan University Budapest en de 
Oddstream in Nĳmegen. Zĳ heeft veel prĳzen van de Hungarian Ministry of Culture, van de Hungarian 
Academy of Art, van de Association of Hungarian Fine- and Applied Artist en ook van de National Cultural 
Fund of Hungary. 

Sweet harmony  No.2 , 2020, snoep, borduurwerk  

Blanket, 2021, medicine blister packs, borduurwerk




ESZTER AGNES studeerde af aan de Intermedia-afdeling van de Hungarian Academy of Fine Arts. Ze is 
een van de oprichters van het HINTS Institute for Public Art. Ze promoveerde in 2020 aan de Hungarian 
Academy of Fine Arts. Haar tekstenbundel ‘Libertatia’ bestudeert tĳdelĳke, onafhankelĳke cultuurgebieden 
en verkent de maatschappelĳke achtergrond van piraterĳ en punk. Haar kunstpedagogische activiteiten 
omvatten verschillende generaties, van basisscholen tot universiteiten. Sinds 2020 is ze docent aan de 
Eötvös Loránd University in Boedapest. Als kunstenaar nam ze sinds de jaren negentig deel aan tal van 
groeps- en solotentoonstellingen en haar werken zĳn te vinden in zowel particuliere als openbare 
collecties. Ze is een kunstactionist. Haar geborduurde reclameborden van twaalf meter lang belichamen 
gedeelde uitingen van de sociale en ecopolitieke connotaties van de werken. 
 

Eszter Ágnes Szabó, When my Goat-Herd Self Meets the Astronaut, 1998, embroidered wall hanging, variable 
dimension 

Eszter Ágnes Szabó, Housewife Commando grocery bag mask, 2004, embroidered grocery bag, variable 
dimensions 

https://secondaryarchive.org/artists/eszter-agnes-szabo/


INSPIRATIE


De basis van onze inspiratie is gebaseerd op de tentoonstelling van Louise Bourgeois curated by Jenny 
Holzer in Kunstmuseum Basel.

“My art comes out of problems” is een uitspraak van Louise Bourgeois en de inspiratie van onze 
kunstprojecten. Haar werkwĳze is een goed voorbeeld hoe de extreme gedachten en emoties als 
kunstenaar te interpreteren. Ze laat ons zien waar woorden en ideeën door haar vertaald werden in 
beeldhouwkunst en tekeningen. Als vrouwelĳke kunstenaars volgen we die weg. We zĳn nu bedroefd, 
woedend on voelen ons machteloos. We zĳn vastbesloten om een ongelooflĳke actieradius te bereiken 
met dit project, dit kunstwerk. 

https://kunstmuseumbasel.ch/en/exhibitions/2022/bourgeois-holzer


UKRAINE EN DE OORLOG

De oorlog in Ukraine roept mensen, jongeren en ouderen, arm of rĳk op om iets samen te doen voor de 
vrede. De indringende beelden in het nieuws laten niemand koud. Als kunstenaars zĳn we supergevoelig 
om niet alleen geld te doneren, maar ook om iets anders te doen wat kan helpen. Door middel van kunst 
- onze taal en een universele taal - laten we zien dat we vrede en vrĳheid in Oekraïne steunen. Vrede in 
alle landen wensen, voor ieder mens.

Onze eigen kunstwerken zĳn gebaseerd op de ambachtelĳke textieltraditie. Het was duidelĳk dat we deze 
gemeenschappelĳke tradities nu wilden gebruiken, vooral als ontmoetingsplaats van het cultureel erfgoed. 
Het meest voor de hand liggende voorbeeld hiervan zĳn de wereldwĳde borduurvaardigheden met zĳn 
universele betekenis. 
Borduren is een oude en symbolische traditie niet alleen in Oekraïne maar overal in de wereld. 
Borduurwerk was een alledaagse kunst in het leven van de gewone mensen tot de 19e eeuw, toen het 
meer een ambacht werd. Het werd gebruikt voor kleding, beddengoed, tafelkleden, bankovertrekken, 
sluiers en hoofddoeken en kussenslopen om het alledaagse leven en het interieur van kerken te 
versieren. Volksborduurwerk was symbolisch en verbonden met een groot aantal overtuigingen, mythen 
en bĳgeloof, waaronder overtuigingen met betrekking tot bescherming en vruchtbaarheid. Het 
borduurwerk bestaat meestal uit geometrische vormen en plantenversieringen. 
Wat ons aantrekt aan het werken met textiel is het feit dat het een gemeenschappelĳke, universele en 
gevoelige taal spreekt die iedereen kan lezen. Borduurwerk maakt deel uit van culturele en nationale 
identiteit.



HET PROJECT

“Ik ben altĳd al gefascineerd geweest door de naald en haar magische kracht. Een naald dient om 
schade te herstellen. Ze is een vraag om vergiffenis.” Louis Bourgeois 

Bĳ ons initiatief komen mensen (meestal vrouwen) in een inspirerende ruimte samen om iets te doen voor 
en met anderen. Borduren dient als een belangrĳk middel om het gesprek met elkaar aan te gaan en rust 
te creëren. 

We roep mensen op om samen te borduren voor vrede. Het is een ‘zichtbaar’ product. Een universele 
taal die symbool staat voor de eigen talenten en eigen meningen van de mensen. Borduren is bĳ ons hét 
middel om rust te creëren. Het is het tegenovergestelde van de samenleving waarin afspraken, resultaten 
en tĳd centraal staan. Het trage tempo van borduren creëert verbintenis: mensen met verschillende 
achtergronden borduren ieder een stukje op/aan het laken en gezamenlĳk vormen deze stukken één 
geheel. Onze deelnemers zĳn vooral vrouwen. Vrouwen hebben de verbindende energie, een sterke 
focus en zachte kracht. Deze liefdevolle energie is van een hoge urgentie in de huidige wereld. Het 
borduurwerk visualiseert deze energie van de vrouwen. 

We begonnen ons project op Internationale Vrouwendag 8 maart in het atelier van Ellis Schoonhoven en 
De Nieuwe Creatieven aan de Postweg Nĳmegen. Op zondag 13 maart hebben wĳ met vele vrouwen in 
de St. Stevenskerk in Nĳmegen geborduurd aan dit grote (community) kunstwerk om met naald en draad 
aandacht te vragen voor vrede en humanity, voor elk land, voor ieder mens. We borduren samen het 
woord Vrede in alle talen en/of een vredessymbool voor alle culturen in ROOD.  

Symbolisch gezien is rood de kleur van het leven. Rood is de meest voorkomende kleuren van het 
traditionele borduurwerk in alle culturen. Rood bloed stroomt door ons lichaam. Wanneer het bloed het 
lichaam verliest, neem het het leven met zich mee. Vuur is ook rood, soms steunt het ons met warmte, 
soms verwoest het ons leven. Rood trekt ons aan met passie en waarschuwt voor gevaar. De kleur rood 
symboliseert ook de seksuele passie, agressie en woede.  
In ons project symboliseert rood de gloeiende energie van oorlog, de zinloze strĳd en de dood. 
Tegelĳkertĳd symboliseert het de kleur van de liefde. De energie van rood wordt algemeen sterk gevoeld, 
op de beelden van Mark Rothko is dit heel opvallend. 

Naaien is het creatieve handwerk dat niet alleen de stof maar ook de mensen samenbrengt. In sprookjes 
en mythen vertegenwoordigt naaien vaak het geduldige proces van steekje-voor-steekje, dat leidt tot 
verlossing en het verscheurde weefsel van de ziel repareert. De NAALD is het symbool van een kleine 
splinter van het lichaam, want voor duizenden jaren was het enkel vervaardigd van een stuk bot. Naaien is 
tevens de kunst van de chirurg, het hechten van wonden, verbindt het levensverhaal en de draden van 
het lot. 
In onze project naaien en borduren we van het rĳke stof van het leven en we borduren onze verhalen.  



DOEL 

Ellis heeft ervaring met samenwerken met vele vrouwen uit de hele wereld. Haar project Lost connections 
was een grote actie in 2021 met ontelbaar veel deelneemsters, borduursters, handwerksters uit de hele 
wereld.   
Krisztina is een professional in het begrĳpen van symbolen en verschillende technieken van borduren en 
naaien.  
Deze twee belangrĳke gebieden kruisen elkaar nu in dit geweldige project om hulp te bieden aan de 
mensen in deze oorlogstĳd. 

Het eerste doel van ons project is om mensen samen te brengen, culturele diversiteit te vermengen en te 
verbinden, verschillende levensverhalen met elkaar te delen en elkaars ziel te troosten. 
Met een rustige kleine stilte tĳdens het borduren, proberen we AANDACHT te vragen voor VREDE. Met 
deze ambachtelĳke manier zoeken we ook naar verbinding met vluchtelingenvrouwen uit Oekraïne en de 
hele wereld. 

De tactiliteit van het materiaal speelt een belangrĳke rol. Alle deelneemsters laten hun vingerafdruk op het 
laken achter, naast hun zelf geborduurde motieven of woorden. Met dat kleine overblĳfsel van onze 
persoonlĳkheid dat we tĳdens dit project kunnen doneren, kunnen we iedereen helpen die nu niet veilig is. 
Wĳ geloven in die diepe culturele verbinding van de patronen, wĳ geloven in de energie van liefde die het 
universum kan veranderen en weer vrede kan creëren. 

We blĳven borduren tot er vrede is. We zĳn samen, in verbinding, met het diepe besef dat wĳ geen enkele 
oorlog kunnen oplossen maar dat elk gebaar vanuit het hart liefde is, troost biedt en hoop geeft. 



TOEKOMST 

Mensen die interesse hebben om deel te nemen aan dit artistieke proces zĳn zeer welkom. 

Tot nu toe worden we gesteund en geholpen door meer dan honderden deelneemsters. Op dit moment 
zĳn heel veel mensen thuis aan het scheppen met naald en draad. Op een lapje borduren ze bĳvoorbeeld 
hun eigen motieven bĳ het woord vrede. Niet alleen uit Nederland maar ook uit Zuid Africa (Erika Lüttich) 
en uit Bretagne (Cee Kay) komen er ook borduurwerken, kleine lapjes voor dit goede doel. De Hongaarse 
beeldend kunstenaar Eszter Agnes Szabo sluit zich aan bĳ ons initiatief en organiseert een borduuractie in 
Boedapest. Verschillende coaches (Marlĳn Gelsing, An Dertien) gaven aan dat ze zouden proberen ons te 
helpen bĳ het vinden van nieuwe locaties voor het doorlopende werk. 

8 maart, Atelier De Nieuwe Creatieven in Nijmegen 

13 maart, St. Stevenskerk in Nijmegen 

23 maart: Borduren voor vrede, Cultuurhuis De Lindenberg Nijmegen 

30 maart Landgoed Grootstal Nijmegen 

25 maart en 1 April: Borduren voor vrede met Eszter Agnes Szabo, The Space of Opportunity. 
Budapest, Hongarije 

2 april Borduren voor vrede Muzeum Ludwig, Budapest, Hongarije 

3 april De Bibliotheek LocHal Tilburg 

Met deze documentatie proberen we meer steun te vragen van verschillende organisaties, bedrĳven en 
verenigingen om ons project te laten groeien en de energie van liefde te verspreiden. 

 

Twee videos over het werk van St. Stevenskerk in Nĳmegen 
https://drive.google.com/file/d/1jXudCGteMgcPGQjpk3xrky_Aqg1YP13N/view?usp=sharing 


https://drive.google.com/file/d/1dsiLZfREFNio6HOuNYZGsY2pk6tWqJ7I/view?usp=sharing 


https://www.denieuwecreatieven.com/contact/
https://www.delindenberg.com/nieuws/borduren-voor-vrede
https://www.facebook.com/landgoedgrootstal/?__cft__%5B0%5D=AZX52iOr515W9GPwPgKqgWxVbyCU-pANNWBASK2x5oReLsCds8NyKBs8yxbj5OCs0oT6DfzPSGtsS47_2qH3Q4AiuLzXT7_gLEXXDvniEBcvj2Dy1ARUANateBsS1DET2M6BYVfndiEWEHAW5FUOu1Q3NCCrYE5oMtvNH3535Kn00g&__tn__=kK-y-R
https://lehetosegektere.hu/blog/kozossegi-himzes-a-bekeert-szabo-eszter-agnes-kepzomuvesszel/
https://www.ludwigmuseum.hu/program/himezz-bekeert?fbclid=IwAR2nSykNYXSMm0BKRDRjkQ2LUqoHsZRGpMNKFdmyZPZACatV2ZqO85EMddI
https://www.facebook.com/bibliotheeklochal/?__cft__%5B0%5D=AZX52iOr515W9GPwPgKqgWxVbyCU-pANNWBASK2x5oReLsCds8NyKBs8yxbj5OCs0oT6DfzPSGtsS47_2qH3Q4AiuLzXT7_gLEXXDvniEBcvj2Dy1ARUANateBsS1DET2M6BYVfndiEWEHAW5FUOu1Q3NCCrYE5oMtvNH3535Kn00g&__tn__=kK-y-R


Ludwig Museum Budapest 

https://www.ludwigmuseum.hu/program/himezz-bekeert?fbclid=IwAR2nSykNYXSMm0BKRDRjkQ2LUqoHsZRGpMNKFdmyZPZACatV2ZqO85EMddI







Atelier de Nieuwe Creatieven Nĳmegen 

https://www.denieuwecreatieven.com/




Cultuurhuis De Lindenberg Nĳmegen 

https://www.delindenberg.com/nieuws/borduren-voor-vrede


St. Stevenskerk, Nĳmegen 



LocHal Tilburg 

Landgoed Grootstal Malden

https://www.lochal.nl/zien-doen/lochal-agenda/03-22-borduren-voor-vrede
https://www.facebook.com/landgoedgrootstal/posts/borduren-voor-vredecommunity-broidery-op-landgoed-grootstalborduur-samen-met-kun/1976305822541906/

