
MENSTRUATIE KUNST
Aan de slag met     

Het huisvandeMens Leuven deed in 2021 een oproep bij kunstenaars om het 
onderwerp op een creatieve manier te benaderen.

Dit resulteerde in een reizende tentoonstelling langs verschillende secundaire scholen.
Een 10-tal kunstenaars engageerden zich om een sensibiliserend kunstwerk te 

vervaardigen. 
 

Als school kan je zelf ook zo'n oproep bij je leerlingen of in jouw gemeente lanceren. 
Koppel hier een leuke prijs aan vast om mensen te motiveren en organiseer je eigen 

expositie!



MENSTRUATIE KUNST
Aan de slag met     

Of ga aan de slag met bestaande kunst!
Tal van artiesten gingen al aan de slag rond dit thema.

Even googelen levert meteen al heel wat speciale werken op. Probeer het maar!
 

Wij verzamelden al een lijstje om je op weg te helpen:

Vanessa Tiegs - https://www.vanessatiegs.com/menstrala/
Laëtitia Bourget - Les Mouchoirs menstruels 
Lani Beloso – The Period Piece - https://www.period.nl/kunst/the-period-piece/
Sarah Anne Ward – Rorschach

Not From Violence, an Ode to Periods, van de Belgische Ann-Sophie Dewaele 
https://www.youtube.com/watch?v=_qOGAEMrKa0  
Charlotte Luijendijk – ‘Houd je portemonneetje gesloten’ - https://www.period.nl/kunst/houd- 
portemonneetje-gesloten/ 
Mary Hamill – Semper Augustus - https://vimeo.com/173895064
Jen Lewis – Beauty in Blood http://www.beautyinblood.com/ 
Rupi Kaur postte in 2015 een foto met een zichtbare vlek menstruatiebloed op haar pyjama op 
Instagram. Deze foto werd meerdere malen verwijderd, voor hij weer online kwam, na meerdere 
protesten: https://www.instagram.com/p/0ovWwJHA6f/ 
Judy Chicago – Red Flag https://www.judychicago.com/gallery/early-feminist/ef-artwork/ & 
menstruation bathroom: https://www.bagtazocollection.com/blog/menstruationbathroom  
Arvida Bystrom – there will be blood https://www.vice.com/nl/article/kwn34w/there-will-be-blood 

Sputniko!, een menstruatiemachine die ook de pijn van menstrueren nabootst 
https://sputniko.com/Menstruation-Machine 
Verkeerspaal in menstruatie thema (La Dame en Rouge): https://www.period.nl/kunst/tampaaltje/  
Kroonluchter van tampons http://joanavasconcelos.com/info_en.aspx?oid=616 
Tampontopje van Belgische ontwerper Walter Raes: https://www.hbvl.be/cnt/aid932375 

Menstrala

Menstrala is het fenomeen waarbij kunstwerken worden gemaakt met menstruatiebloed in plaats 
van gewone verf. 

Foto- en videografie

En andere leuke ontwerpen…
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