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De tentoonstelling Maria van Brabant, Keizerin is een
beeldend eerbetoon aan het leven van Maria van Brabant
(1189-1260), vrouwe van Helmond en een vooraanstaand
inwoner van de stad. Zij geldt als een voorbeeld van een
sterke vrouw die veel invloed heeft gehad op de cultuur en
geschiedenis van haar tijd. Christie van der Haak (Den Haag,
1950) geeft met nieuwe kunstwerken en patronen haar eigen
visie op dit middeleeuwse verhaal.
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DE TENTOONSTELLING IS MEDE MOGELIJK
GEMAAKT DOOR HET MONDRIAANFONDS

Maria van Brabant woonde in ‘t Oude Huys, een houten
voorganger van Kasteel Helmond. Via haar huwelijk met
de keizer van het Heilige Roomse Rijk werd Maria keizerin.
Van haar burcht maakte ze een centrum van cultureel en
hoofs leven waar dichters en notabelen verbleven.
Een bezoek aan de tentoonstelling is een beleving op zich.
Als bezoeker loop je haast letterlijk door en over de kunstwerken. Het is een totaalervaring die een geheel nieuwe
en soms overrompelende betekenis geeft aan het verhaal
van Maria van Brabant.
Christie van der Haak werd bekend met haar schilderijen
maar ontwikkelde zich al snel in andere disciplines, waarbij
ze kennismaakte met materialen als vinyl, epoxy en glas.
Recentelijk heeft zij zich toegelegd op het veranderen
van ruimtes, die door haar patronen een nieuwe betekenis
krijgen. “Alles heeft structuur, en alles heeft een ziel”,
is hierbij haar uitgangspunt. In 2015 won Christie van
der Haak de Ouborgprijs, de belangrijkste kunstprijs
van de gemeente Den Haag.
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