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Floor Martens (1998) is beeldend kunstenaar en 
fotograaf. Ze studeerde in 2019 af op de Maastricht 
Academy of Fine Arts and Design op de afdeling Fine 
Arts, na ook op de afdelingen Visuele Communicatie 
en Material Design te hebben gestudeerd. Floor 
Martens woont en werkt in Maastricht.
 Ze was deelnemer aan Museum Night 
Maastricht, Natuurhistorisch museum Maastricht 
2018; Päpershop, Hasselt, 2018; Hier zouden rozen 
moeten staan, Fine-arts eindexamen expositie, 
Maastricht, 2019; B32, To be knocked unconscious, 
or in more extreme cases, killed by fruit group 
exhibition, Maastricht 2019; Make the Future, Albert 
van Abbehuis, Dutch Design Week, 2019; Multiply 
by Sharing, Werkplaats K, Kerkrade, 2019; Odapark 
Venray, 2019. In 2020 werd haar het Limburgs 
Beeldende Kunst Stipendium toegekend.

Floor Martens is de tweede ontvanger van het 
Limburg Beeldende Kunst Stipendium, een beurs 
ingesteld door de Provincie Limburg. Het stipendium 
wil het werk van jonge Limburgse kunstenaars 
stimuleren en onder de aandacht brengen van 
een groter publiek. Het stipendium behelst een 
werkperiode aan de Jan van Eyck Academie, een 
tentoonstelling in The Studio en een geldbedrag van  
€ 5000,-.

The Studio biedt een podium aan kleinschalige 
solopresentaties waarin kunstenaars verslag doen 
van recente ontwikkelingen in hun werk. In 2018 
schonk de Provincie  Limburg ‘Het Limburg Beeldende 
Kunst Stipendium’ aan Lex ter Braak ter gelegenheid 
van zijn afscheid als directeur van de Jan van Eyck 
academie. De commissie verantwoordelijk voor de 
selectie van het LBK Stipendium bestaat uit: Lex ter 
Braak, Stijn Huijts, directeur van het Bonnefanten en 
Joep Vossebeld, curator Odapark, schrijver.

Met speciale dank aan: Romy Finke, Bert Martens 
en alle geportretteerden: Beatrice Pittman, Boris 
Dieleman, Darcy Neven, Emma Penders, Emma 
Peters, Gina Siliquini, Goya van der Heyden, Jop 
Delheij, Justin Livesey, Lola Safari, Max Dekker,  
Paula Kowalski, Pleun Moons.

www.floormartens.com



Lijftaal, analoge prints/ analog prints, 2021

Bij de Maastrichtse eindexamenpresentaties in 2019 
valt Floor Martens (1998 Reuver) op met een reeks 
associatieve werken die van ambitie en moed getuigen. 
Ze toont zwartgekleurde resten gestold bloed in 
glazen bokalen en een vloer bedekt met (varkens)
bloed, tot poeder ingedroogd, naast een intieme reeks 
foto’s van haar naakte lichaam; van zichzelf met 
vrienden; van haar ouders en grootouders; maar ook 
van een dood konijntje op de weg. Martens creëert hier 
een gelijk speelveld voor mens en dier, het mentale en 
fysieke en het heel persoonlijke en meest algemene. 
Ze vraagt zich af welke waarden dit alles voor haar 
vertegenwoordigt en wat hun betekenis zou kúnnen 
zijn. Een indringende ervaring biedt een afgesloten 
ruimte, alleen te bezichtigen via een kijkgaatje. De 
hallucinerend wit geschilderde kamer herbergt een 
vosje, een fragiel wezentje, even echt als mythisch, dat 
(tegen beter weten in) vredig in een soort wigvormige 
ruif lijkt te slapen. Grote thema’s van leven en 
dood, verlies en transformatie resoneren in dit 
behoedzame, intieme werk. Dat maakt indruk en in een 
hoofdredactioneel commentaar noemt kunsttijdschrift 
Metropolis M Martens ingrepen ‘moderne vanitas 
werken’1.  
 Voordat ze in 2018 overstapt naar 
Autonoom,studeert Martens aan dezelfde academie 
Visuele Communicatie en Material Design waar de 
nadruk ligt op fotografie en het aanleren van allerlei 
technieken en ambachten. Ze leert onder meer naaien, 
zeefdrukken en het bewerken van dierenhuiden.  
Wanneer Martens een dood konijntje voor de poort 
van haar ouderlijk huis vindt vallen dingen op z’n 
plaats. Met het achtergelaten lijkje dat ‘nog zo levend 
aanvoelde’2 en met haar eigen lichaam en dat van 
anderen als bron van materiaal gaat ze processen 
van verandering en transformatie verkennen. Ze 
vilt vlees en looit dierenhuiden, experimenteert met 
sperma en haar eigen menstruatiebloed en spint en 
vlecht dreadlocks van plukken haar die ze vervolgens 
presenteert in basale symbolische vormen. Het 

verwerken van organisch materiaal is aanvankelijk 
gruwelijk en vaak emotioneel vermoeiend maar 
Martens leert zichzelf, als lichamelijk wezen, opnieuw 
en op een andere manier ervaren en waarderen.  
 In deze jaren ontvangt Martens ongevraagd 
foto’s van verongelukte dieren: een uiteengereten 
meeuw in het asfalt; een te pletter gevallen kuikentje 
tussen de kiezels; een spitsmuisje in het veld omkranst 
door bietenbladeren. Met een Riso-kopieermachine 
verwerkt Martens de treurige foto’s tot fraaie 
grofkorrelige zw/w opnamen en bundelt ze in een 
handgemaakt boekje als teder monument voor al 
die onfortuinlijke wezentjes. De tekst is gezeefdrukt 
met dierenbloed. We zien hier opnieuw Martens 
aandacht voor het verwerkingsproces als een 
bezwerende rituele handeling. De ontbindende lijkjes 
op de toegestuurde foto’s keren in de eeuwigdurende 
cyclus van leven en dood terug naar de bron, moeder 
aarde. In een vergelijkbaar proces laat Martens de 
contouren van wat ooit onvermoeibaar rondfladderde 
en scharrelde liefdevol oplossen in de lucide abstractie 
van de Riso druk. 
 De afgelopen maanden verdiepte Martens 
zich op de Van Eyck in fotografische processen en 
technieken. Het menselijk lichaam staat centraal 
en haar aandacht verschuift naar haar eigen 
kwetsbaarheid en gevoelens van onder meer verlies, 
angst en onzekerheid. Fragmenten uit haar dagboeken 
en briefwisselingen laat ze horen als audiowerk en 
verschijnen in typeschrift op grote bladen. Geraakt 
door een intense dansperformance gebaseerd op 
Ayahuasca-ceremoniën, neemt ze zelf deel aan een 
reeks Ecstatic-dance sessies, een soort meditatieve 
en expressieve, vrije dansvorm. Het vrije bewegen 
maakt veel los bij Martens die zich verwonderd 
over het instinctieve vermogen van het lichaam 
om diepgewortelde intuïties uit te drukken. Dans 
ofwel het expressief bewegen van het lichaam is als 
een vorm van directe communicatie die ‘sneller en 
trager’ is, aldus Martens, ‘Bij dans is de essentie veel 
dichterbij’.3 Ze maakt foto’s van zichzelf en vraagt 
vrienden om eveneens voor de camera te dansen 
of te bewegen. De analoge opnamen van de jonge 
vrouwen en mannen presenteert Martens als een 
ingelijste reeks zw/w foto’s aan de wand. Het doet wel 
denken aan emblemata, zinnebeelden die abstracte 
begrippen uitdrukken zoals kracht en liefde. Martens 
verwondering over het wezenlijke en waarachtige van 
individuele lichaamsexpressie wordt zo een verkenning 
naar een nieuwe mentale en emotionele taal. 

 Paula van den Bosch

‘Het materiële draagt 
een herinnering, kan ons 

verbinden, geeft ons 
richting en heeft daardoor 

een bepaalde waarde.’ 

 – Floor Martens
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