
eigenwijs kunsttijdschrift voor en door jongeren

Hé kunstenaar! Wat is jouW strijd?

 de strijd tegen Het Witte doek kunstige strijders

rennen met Willie doHerty en nog veel meer...

 HistoriscHe superHelden Wat kijk jij? 



isaac julien vs. zicHzelf? 

op deze pagina’s zie je stills uit de video Baltimore van isaac julien. 
in Baltimore staat het ‘great Blacks in Wax museum’, een museum waar 

beroemde gekleurde mensen uit de geschiedenis zijn uitgebeeld in was. Het doel 
van dit museum is het emanciperen van de zwarte bevolking in de verenigde 
staten. je zou denken dat dit met een gekleurde president als Barack obama 

niet meer hoeft. Maar weet je, er is nog steeds veel discriminatie.
 

Het museum toont de groten der aarde van Afro-Amerikaanse afkomst, zoals Colin 
Powell, een beroemde militair en minister van defensie, of de activiste Ida B. 
Wells, die vocht voor rassen- en vrouwengelijkheid. afgebeeld is hoe Angela 

Davis, ook voorvechtster voor rassengelijkheid, het museum bezoekt, waarin ook 
een beeld van Martin Luther King staat. van hem is de beroemde speech “I have 
a dream…”, waarin hij voor een wereld van gelijkheid pleitte. maar ook zien we 

de wassen beelden van king en ida Wells, geplaatst in the Walters art museum, 
voor een schilderij van de blanke heilige paulus geschilderd door spanjaard 

jusepe de ribera omstreeks 1638. Het geeft te denken over hoe de kunstwereld altijd 
is gedomineerd door blanken, zowel de afbeeldingen als de makers ervan. 

 isaac julien, die zelf een gekleurde kunstenaar is, stelt zichzelf met dit 
werk vragen over zijn plaats als mens in de wereld, en dan met name in de 

kunstwereld. maar hij stelt ons ook vragen met dit werk, want zeg nou zelf, hoe 
vreemd is het om een apart museum voor beroemde gekleurde mensen nodig te hebben? 
Beroemd is toch beroemd, ongeacht de kleur… of toch niet? Wat denk jij: helpt 

een museum als het Black-in-Wax-museum? Of zorgt het juist voor meer scheiding 
tussen de gekleurde en de blanke mensen? 

isaac julien confronteert ons voortdurend met onze eigen ideeën met zijn 
prachtige video’s en foto’s in zijn tentoonstelling riot.

deze fotowerken en videostills horen bij de tentoonstelling riot van isaac julien 
van 31 januari tot 31 mei 2015 te zien in de pont. te
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op twaalfjarige leeftijd ziet kunstenaar Willie Doherty vanuit zijn slaapkamerraam 
hoe dertien van zijn buurtgenoten neergeschoten worden. Het is 30 januari 1972, 
Bloody sunday, een zwarte bladzijde in de geschiedenis van noord-ierland. Het 
land is al jarenlang in de ban van de strijd tussen de katholieken en protestanten, 
twee partijen waartussen geen vrede mogelijk lijkt.  
 in zijn kunst houdt doherty zich vaak bezig met deze tweedeling, zoals in 
Re-Run: rent deze man naar ons toe, of juist van ons af? en zijn wij dan volger, of 
achtervolger? doherty laat ons de zaak letterlijk van twee kanten te bekijken. vaak 
doet hij dit zonder dat er mensen in beeld zijn, maar voor dit indrukwekkende 
videokunstwerk maakt hij een uitzondering.

re-run
vlucHten of acHtervolgen?

op dit moment heb je het vijfde nummer van Huh?, hét eigenwijze 
kunsttijdschrift voor jongeren, in je handen. Hierin word je uitgedaagd 
om zelf na te denken over kunst. goede kunstwerken zijn echt niet 
alleen maar gemaakt om mooi te wezen. sterker nog, er zijn heel wat 

kunstwerken die zelfs een beetje pijn doen om naar te kijken omdat het 
over juist lastige dingen gaat. Het is net als met een goede songtekst; 

die hoeft ook niet altijd over rozengeur en maneschijn te gaan. 

Dit nummer van Huh? staat in het teken van Strijd&Struggle. 
Negenenveertig jongeren hebben zich voor deze Huh? in een kunstwerk 
verdiept en ze hebben gemerkt dat er behoorlijk gestreden wordt. 

soms was er zelfs herkenning met de persoonlijke strijd van de 
kunstenaar. Het mooie van kunst is dat kunstenaars niet bang zijn 

om een schijnbaar onmogelijke strijd aan te gaan. zo strijdt fiona tan 
tegen de zwaartekracht, en met succes. sommige kunstwerken voeren 

zelfs een strijd met jou, de kijker! Durf jij de strijd aan?

maar ook de grote problemen in de wereld kunnen onderwerp van kunst 
zijn. Hieronder lees je bijvoorbeeld hoe de ierse kunstenaar Willie 

doherty in zijn werk het gewelddadige verleden (en heden) van zijn 
land toont, maar tegelijkertijd ook vecht tegen zijn eigen traumatische 

jeugdherinneringen. 

Dus... ga de strijd maar aan in deze Huh?
(maar doe dit wel met open vizier)
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colofon grafiscH ontWerp en oorspronkelijk idee teuntje van de Wouw eindredactie marie-josé eijkemans fotografie peter cox, 

marie-josé eijkemans, liedeke kruk en Wim de Witte illustratieverantWoording Werken van Willie doherty zijn onderdeel van zijn expositie in de pont 

in 2014: courtesy the artist; alexander and Bonin, new york; kerlin gallery, dublin; galerie peter kilchman, zurich; matt’s gallery, london; galleria moises perez 

de albeniz, madrid. Werken van isaac julien zijn onderdeel van expositie in de pont in 2015. courtesy the artist en victoria miro gallery, london. shooting into the 

corner, courtesy anish kapoor. alle overige werken de pont: collectie de pont. Ondanks dat we zorgvuldig hebben geprobeerd alle rechthebbenden van de gebruikte 

illustraties te achterhalen, is dat niet overal gelukt. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met info@depont.nl. © 2014
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strijd en struggle 
in de Pont 

stel je bent opgegroeid in een 
conflictgebied: hoe komt dit dan terug 
in je kunst? en kan een kunstenaar 
ons meer vertellen over die strijd 

dan het achtuurjournaal? deze 
vragen worden door Willie Doherty 
beantwoord in de volgende clip op 
arttube: www.arttube.nl/nl/video/

De_Pont/Willie_Doherty_peers. vier 
jongeren gaan in gesprek met deze 

kunstenaar die zelf is opgegroeid 
tijdens de Ierse ’Troubles’. 

gooi jezelf in de strijd en ontdek 
hoe de collectie van de pont bol 

staat van Strijd en Struggles.



less is more?
de russische kunstenaar Kasimir malevich eindigde met 
dat abstractieproces in 1913 bij het alles en niets tegelijk. Hij 
schilderde op een wit vierkant vlak, een zwart vierkant! dat 
lijkt simpel, maar toch was dit zwarte vierkant het einde van 
een moeizame strijd met alles wat tot dan toe gebruikelijk was 
in de kunst. Het zwarte vlak werd een symbool voor eenvoud 
en zuiverheid, voor de pure schilderkunst. 

het strijdtoneel...atelier
Het atelier is bij uitstek de plek waar de kunstenaar zijn strijd 
levert. Pablo Picasso schilderde in 1956 zijn atelier L‘Atelier 
de Californie. dat is een groot kleurrijk doek en het ziet er 
op het eerste gezicht prachtig en inspirerend uit. maar… die 
angstaanjagende witte plek in het midden? 

elke kunstenaar die ooit voor een leeg wit doek heeft gestaan 
herkent de strijd die de kunstenaar nog moet gaan leveren: zal 
het mij lukken om in verf mijn gevoel of idee goed uit te drukken? 
picasso maakte ogenschijnlijk moeiteloos het ene na het andere 
schilderij en juist van hem zou je het dus niet verwachten dat hij 
kennelijk ook die angst voor het doek voelde. 

koen (16 jaar) “Door in dit schilderij het witte vlak met het lege 
doek helemaal in het midden te plaatsen laat hij ons zien dat hij die 

strijd wel degelijk voelde.”

grote voorbeelden
robert Zandvliet raakte geïnspireerd door enkele werken van 
de grote meesters. zoals de schilderijen van de ateliers van 
Picasso en matisse. door ze zelf heel vaak te schilderen kon hij 
ze goed bestuderen. tegelijkertijd lijkt zandvliet hier ook de 
strijd aan te willen gaan met de meest beroemde kunstenaars 
uit de geschiedenis van de moderne kunst.

als je de reeks werken van robert zandvliet bekijkt, zie je 
hoe hij experimenteert met vormen, kleuren en kwaststreken 
en zoekt in zijn eigen werk naar de kern van wat schilderkunst 
belangrijk en goed maakt. door het witte lege doek van 
Picasso juist om te keren en zwart te maken komt hij uit bij het 
Zwarte vierkant van malevich. laat zandvliet zien hoezeer 
hij geïnspireerd is door zowel picasso als malevich? of heeft hij 
het witte vlak van picasso nu als fotonegatief geschilderd en is 
hij zo bij malevich uitgekomen? 

zandvliet verwijst hier duidelijk naar het zwarte vierkant van 
malevich en het witte doek op het schilderij van het atelier van 
picasso. Hoe hij zich ook wil meten met die grote kunstenaars 
en de strijd met hen durft aan te binden. Dat is wel lef hebben! 

sabine (17 jaar) “Als je je het positieve inbeeldt, dan is het 
negatieve verdwenen.”

leerlingen van Het 
tHeresialyceum uit 

tilBurg gaan op zoek 
naar strijd in de pont

kunstenaars gaan misscHien Wel altijd de strijd 

aan met de Bestaande kunst. zo streden ook De 

moDernISTen, zo’n Honderd jaar geleden. zij 

Wilden vernieuWen, meT De regelS BreKen en 

Bonden daarom de strijd aan met de traditionele 

scHilderkunst. op zoek naar HeT Pure ScHIlDeren 

vernietigden ze de voorstelling om tot aBstracte 

kunst te komen. de zoektocHt in de kunst Was 

dus in die tijd gericHt op Het WeglATen vAn AlleS 

WAT nIeT noDIg WAS. 

lior(16 jaar) “Ik kan mij voorstellen dat een kunstenaar zich 
angstig voelt als hij voor een leeg wit doek staat, omdat hij  

moet beginnen maar niet weet hoe.” 

ira (17 jaar) zegt, ”Ja, ik herken dat gevoel wel. Als je eenmaal 
bent begonnen is het makkelijker, maar om de eerste kwaststreek  

te kunnen zetten moet je een gevoel van angst overwinnen. 
De angst om het fout te doen.”

yingying en julia ontdekken nog iemand die wel lef heeft. 
rosemarie trockel meet zich ook met de grote malevich.  
zij breit(!) het zwarte vierkant en zet daar ook nog eens 
een uitspraak van de beroemde filosoof descartes boven, 
maar dan in een kinderhandschrift: Cogito ergo sum 
(ik denk dus ik ben).

yingying en julia “Als je deze tekst “Ik denk dus ik ben” leest, 
vind je dat misschien een heel volwassen mannelijke uitspraak. 

Maar is het dan ook alleen maar voor mannen? Anderzijds, 
waarom doen we zo moeilijk over mannelijk of vrouwelijk? 

sabine, angelique en rob kijken naar het zwarte doek 
van zandvliet.
rob (16 jaar) “Je kunt bijvoorbeeld mensen weergeven in slechts 

wat hoekige vormen of kleuren beperken tot alleen zwart en wit. 
Je kunt eigenlijk alle voorstellingen – landschap, mensen, dieren – 

helemaal weglaten en toch blijft het schilderkunst.”
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ondertussen loopt Dagmar ook langs het werk van Zandvliet 
en Doherty, als jonge kunstenaar herkent ze de Struggle; als 
jonge schrijfster heeft ze er dit stuk over geschreven.

de vloer is schoon, het licht egaal, de werken hangen recht en 
tussen de lijsten bevindt zich iedere keer precies hetzelfde aantal 
witte centimeters. ik loop door de ruimtes van de pont en bekijk 
stuk voor stuk de tekeningen en schilderingen van zandvliet.
 soms is het lastig om je in een museum voor te stellen waar de 
werken eigenlijk vandaan komen. Hingen ze in het atelier van de 
kunstenaar ook zo netjes aan de muur? zonder vette vingers? en 
wat ging er eigenlijk aan vooraf? is deze tekening in één keer gelukt 
of zijn er al 20 exemplaren in de prullenbak gemikt?
 in Stones en Sketches laat robert zandvliet gewoon zien hoe 
hij keer op keer schilderijen natekent, soms weggooit en soms 
bewaart. Hij zoekt bijvoorbeeld naar de beste manier om licht te 
schilderen en hij denkt zo ook na over de indeling op het doek.
 de expositie heeft een sterk zoekend karakter wat ik wel herken 
uit mijn eigen praktijk als beeldenmaker. Het is voor een kunstenaar 
altijd een vrijwillige maar eeuwige strijd naar een vertaling van idee 
naar beeld. van abstract naar concreet en andersom. Hoe kan 
je tevreden zijn over je eigen ‘creatie’ als er nog zoveel dingen 
anders kunnen? tot overmaat van ramp wil je na jaren ‘strijden’ 
en ontdekken weer wat anders. een ander thema. Want mensen 
blijven nooit hetzelfde; ook kunstenaars niet. 
 in het werk van zandvliet treedt na jaren ook verandering 
op. maar de strijd is niet voor niets gestreden, want door zijn 
ervaring ziet zandvliet in dat een schilderij bestaat uit meer 
dan alleen maar de zichtbare verf. Het gaat om ‘bezieling’, en 
dat maakt een schilderij pas goed. dat zie je heel goed bij zijn 
seven stones. Bijna twee jaar lang heeft hij dag in, dag uit 
een steen nageschilderd. en er blijven er maar zeven over.  
 de zoektocht start opnieuw… 

de manier van ‘vertellen’ door kunstenaars komt niet uit de lucht 
vallen, daar moet voor gewerkt, gezocht en gestreden worden. 

ik zie dit ook bij Willie doherty, in zijn tentoonstelling unseen. 
Hij probeert met zijn foto’s dat te laten zien wat ongezien 
bleef tijdens de rellen in ierland. zijn werken tonen mysterieuze 
plekken, die een heftig verleden verhullen. 

je zou in het algemeen over kunstenaars kunnen zeggen dat het 
dappere strijders zijn, want kunst kent in zijn ontstaan namelijk 
duizenden mogelijkheden waarvan er niet een de beste lijkt te zijn.

Dagmar Baars (25) studeerde aan de 
academie voor Beeldende vorming en is 
sinds haar afstuderen in 2013 zelfstandig 
kunstenaar. ze werkt vanuit haar atelier in 
tilburg aan verschillende opdrachten, van 
illustreren tot educatieve projecten. 

ira en lauraine vinden in de foto’s van charlotte dumas 
onverwachts een aantal grote helden.

ira en lauraine “We hadden meteen door bij deze foto’s dat er 
iets bijzonders was met deze honden. Je weet dat ze een strijd 
geleverd hebben in het zoeken naar slachtoffers van de ramp in 

New York op 9/11. Ze zien er daarom ook zo heldhaftig uit.”

roos en veerle verbaasden zich over het werk Unseen van 
Willie doherty. en hebben het de kunstenaar zelf kunnen 
vragen voor het artube filmpje www.arttube.nl/nl/video/
de_pont/Willie_doherty_peers (zie pagina 5).

robert zandvliet, Stones en Sketches, 2013/14.

Willie doherty, Unapproaved Road, 1995.
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dominik wordt heel poëtisch bij het zien van de steiger van 
glas van fiona Banner en schrijft een gedicht.

Steiger, een steun voor het eeuwig beton blok, 
glas, delicaat, als het werk dat “altijd” staat... 

Maar toch beleven we, wanneer het valt, schok,
 schrikkend dat alles ten gronde toch ooit gaat.



in your face
marlene dumas brengt in haar Black Drawings heel veel verschillende 

gezichten in beeld. sommige gedetailleerd en andere grof. Net als in het 
echt is ieder mens verschillend. en toch vormen ze een groep. of niet?

hokjesdenken op festival mundial 
tijdens dit festival maakten we met alle bezoekers één massaportret, net 

zoals dat van marlene dumas. Check hier het resultaat.

en nu jullie!
met je groep gaan jullie allemaal je zelfportret maken. neem een klein 
spiegeltje en leg hier een doorzichtige sheet overeen. neem de stift 

erbij en teken je eigen gezicht na zoals je dat in de spiegel ziet. Tip: Als 
je één oog dicht houdt, zie je minder diepte en gaat het beter. als je portret 

klaar is maak je van alle kleine deeltjes één geheel. 

Waar hoor jij thuis in dit groepsportret? Bij de baarden, beugels 
of de brillen? of plaatsen de anderen jou in het hokje van de hipsters?

“op het breukvlak van zand en klei 
hangen verdwijnjongeren rond …..”
Van Wilbur Cornelissen uit Kinderlandschap 8

de strijd om cultuureducatie structureel te maken gaat door.
samen met cist en cmkt, cultuureducatie met kwaliteit tilburg.

g
uido g

eelen, Zonder titel R.K
.015, 1992.
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durf jij de strijd aan?!iedereen die meedoet, zet zijn tekening 

op www.denieuwevincent.nl. 

in juli en augustus 2015 bekijkt een deskundige jury 

ze en daarna barst de strijd los om een plek 
in de talentenronde! 45 jongeren krijgen de kans om deel te nemen 

aan dit traject. met Vincent van Gogh als icoon 

wordt deze groep uitgedaagd om hun 

tekentalent verder te ontwikkelen. 

strijdende vincent 
vincent van gogh heeft veel strijd gevoerd in zijn leven. zijn 
carrière was geen uitgestippeld pad, maar een zoektocht 

naar wat hij wilde. uiteindelijk wist hij dat hij schilder wilde 
zijn. zijn hele leven heeft hij hard gewerkt voor zijn kunst. 

vincent maakte veel zelfportretten. Hierdoor weten we 
goed hoe hij eruit zag. aan zijn zelfportretten kun je zien 
hoe hij zich voelde. vincent maakte zichzelf niet mooier, 

maar hij wilde zichzelf in alle eerlijkheid afbeelden. 

pas tegen het einde van zijn leven kreeg vincent een 
beetje erkenning voor zijn werk. ook al was zijn leven niet 

makkelijk, hij wist dat hij niet anders kon dan tekenen en 
schilderen. Hij was een kunstenaar in hart en nieren. Dat 

maakte hem gelukkig.

zoeken We jou? 
Ben jij tussen de 9 en 14 jaar oud? 

doe dan mee met de zoektocht naar 

de nieuwe vincent! 
treed in de voetsporen van vincent, maak 

een prachtige tekening en schrijf je in via 

www.denieuwevincent.nl 

(tot en met 30 juni 2015).

met de klas? 

je kunt zelfstandig aan de slag, maar er is ook een 

programma voor s
cholen. H

ierin zit een gastles door 

een kunstenaar in de klas, voor iedere leerling 

het werkboekje “Door de ogen v
an Vincent”, m

et 

de bus naar vincents tekenlokaal voor een mooi 

programma. dit alles voor maar € 50 per groep!

Met een PLUS-pakket combineer 

je bovenstaand programma met het 

Vincent-programma in museum de Pont! 

zonder 

strijd geen 

overWinning!

in december 2015 wordt besloten wie zich 

de nieuwe vincent van 2015 mag noemen. 

deze vincent krijgt de jan naaijkensprijs 

junior aangeboden van het noord-

Brabants genootschap en kan zich verder 

gaan scholen als jong tekentalent! 

De Nieuwe Vincent is een gezamenlijk initiatief 

van Vincents Tekenlokaal en Kunstpodium T. 

De basis van het initiatief ligt in de verbinding 

tussen het Leerling/Meester project van 

Kunstpodium T en de plek waar de jonge 

Vincent van Gogh zijn eerste tekenles kreeg: 

Vincents Tekenlokaal. Het programma in 2015 

wordt mede mogelijk gemaakt door Van Gogh 

Brabant en Van Gogh 2015. 

www.denieuwevincent.nl 

fotografie maria van der Heyden
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Koen cassiman (22 jaar) is student 
aan luca school of arts gent

op zijn online portfolio 
www.kocas.be kan je de 

volledige projecten bezichtigen.

iedere kunstenaar voert zijn eigen 

strijd. soms heel klein tegen zicHzelf en 

soms Heel groot tegen de Hele 

Wereld. HuH? sprak met koen cassiman 

en tHom puckey; respectievelijk 

leerling en meester van Het leerling 

meesterproject van kunstpodium-t. 

meer lezen? cHeck: WWW.kunstpodium-t.nl

meester tHom puckey
je ziet wapens in mijn werk, maar waar zien we nu precies de 
strijd verbeeld? laten we mijn werk AV met Mes en RPG-7 eens 
beter bekijken, dan zal ik een paar geheimen voor je verklappen. 

voor deze figuur heb ik de pose geleend van het schilderij 
Oedipus en de Sphinx van Jean Auguste Dominique Ingres (1780 - 1867). 
oedipus moet het raadsel van de sphinx oplossen om verder 
te kunnen op zijn reis. als hij het raadsel oplost, is hij vrij om te 
gaan. als hij faalt, wordt hij opgegeten. De dreiging is reëel, dat 
zie je aan de lijken op de grond. je ziet dat er sprake is van een 
echte strijd, uitgedrukt in de intense, starende blik in hun ogen! 

dit werk lijkt dus op dat schilderij maar er zijn ook veel verschillen! 
Het beeld is weerspiegeld en de vrouw is naakt. de rots werd 
een poef, en de speren veranderden in een granaatwerper. 
maar net zoals bij de speren in ingres zijn schilderij, is de 
granaatwerper nutteloos. Het is puur iets om tegen te leunen, 
meer niet. Maar de starende ogen zijn net zo intens als bij Oedipus. 
de scherpte van deze ogen wordt nog onderstreept door het 
keukenmes dat de vrouw vast houdt. 

ik boetseer mijn sculpturen in eerste instantie altijd op ware 
grootte in klei. Een live-model poseert voor me. ik maak veel foto’s 
van haar, zodat ik zelfs aan het beeld kan werken wanneer ze 
er niet bij is. door zo intens met iemand samen te werken leer 
je haar heel goed kennen. ik herinner me nog een bijzondere 
middag waarop mijn model aan het poseren was voor dit 
beeld. ik worstelde met mijn ideeën voor het werk want het 
voelde niet goed. Strijd. ik wist dat mijn model op dat moment 
ook een persoonlijke strijd onderging want er was iets wat 
haar erg dwars zat. zo waren we dan aan het werk die middag: 
twee mensen naast elkaar, ieder met zijn eigen strijd. ik keek naar 
haar, en zag dat er opeens een bijzondere blik in haar ogen 
verscheen: een harde, agressieve, stekende blik. ze keek vol 

leerling koen cassiman
enkele weken terug verklaarden krantenkoppen dat één op 
drie Belgen met psychische problemen kampt. Helaas bevindt een 
ziekte zoals depressie, waar wereldwijd driehonderdvijftig 
miljoen personen aan lijden, zich nog steeds in een taboesfeer. 
als kinderen van de digitale revolutie, bevinden wij ons in de 
luxueuze positie om alles te bevragen, zo ook de oorzaken 
van een depressie, deze innerlijke strijd die zich zowel 
gemeenschappelijk als persoonlijk moeilijk laat omschrijven, 
laat staan behandelen.

als we iets moeilijk kunnen uitdrukken, trachten we dit te 
verbeelden in een verhaal. dit schept een afstand die nodig is 
om het gevoel in beeld of in woorden te kunnen vatten. 
deze eigenschap van beeldspraak vormt de drijfveer van 
mijn artistiek onderzoek als laatstejaarsstudent in de vrije 
Beeldende kunsten. 

ik verken mijn donkerste gedachtegangen bewapend met een 
zaklamp en een camera, op zoek naar verscholen irrationele 
angsten en verlangens. in de finale montage van het opgenomen 
beeldmateriaal buit ik deze linke gevoelens uit in de vorm van een 
‘horrorfilm’. gevaarlijke denkbeelden worden getemd; de strijd 
geleverd en de veldslag gewonnen. dit is echter het verhaal. 

in werkelijkheid maak ik gebruik van een visueel dagboek, 
bestaande uit zowel tastbare schriftjes met schetsen en 
notities, als digitale databanken zoals een dropbox cloud of 
tumblr blog. vervolgens vertaal ik enkele van deze afbeeldingen 
naar tekeningen, schilderijen, foto- of video-installaties. 

verzamelen en verbeelden brengt me tot rust. kortom, ik 
recycleer het restproduct van onze samenleving in een gids 
voor zelfexpressie. Het is de meest efficiënte manier om 
existentiële angsten te bestrijden. 

concentratie, niet naar mij, maar naar buiten, naar iemand in 
haar geestesoog, vòòr haar. ik pakte mijn camera en maakte 
snel enkele foto’s van haar gezicht. ik denk dat ze het niet eens 
door had, zo diep zat ze in haar gedachten, zo diep in strijd met 
diegene die alleen zij kon zien. dààr!

de blik leek wel van een Manga krijgster en werd zo een 
perfecte parallel met de starende oedipus. in één klap werd 
de blokkade in mijn werk opgelost. in mijn sculptuur kwam de 
persoonlijke strijd van mijn model samen met de ontknoping die 
werd uitgedrukt in de plotselinge daadkracht in haar blik. in haar 
rechterhand had mijn model een mes vast, waarmee ze naar 
zichzelf wees. maar nu veranderde ik de richting van het mes 
ook naar buiten; in overeenstemming met de richting van haar 
blik en haar agressie.

de echte strijd die ik hier laat zien is de strijd met een persoon 
buiten ons gezichtsveld die wij niet zien, maar wel zichtbaar is 
voor de figuur in de sculptuur. de strijd is duidelijker te zien 
in haar blik dan in het wapen. meestal zijn de wapens in mijn 
beelden meer een uiting van onmacht, zoals de naaktheid van de 
figuur op een bepaalde manier ook onmacht uitdrukt. 

Thom Puckey begon zijn carrière als kunstenaar met 
performances. tegenwoordig maakt puckey vooral 

sculpturen, zoals je kunt zien op deze pagina. Vind jij 
de beelden gewelddadig of eigenlijk wel rustgevend?

Kim de Weijer as Amputee with 3Pistols

Isabelle Schilz as Crawling Figure 2010
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Hajar (15) Als je uit een oorlogsgebied komt, net als die Doherty, dan is kunst wel fijn om erover te vertellen.

toni (15) Het ergste scheldwoord is “kankerlijer”, want je zal het maar hebben!

lies (18) Het is tegenstrijdig dat iets wat zo gruwelijk is, zoals dit werk van die brandende auto, toch zo mooi kan zijn.

krishan (20) Ik zie een wezen met een pantser aan; helemaal klaar voor de strijd.

charlie (22) Kunst kan dus echt je eigen 

kijk op zijn kop zetten!

tim (15) Ik voel juist een soort overgave. 
Deze mensen hebben de strijd opgegeven.

nienke (19) Ik herken de strijd om iets 
los te durfen laten om opnieuw te beginnen 

net als deze kunstenaar deed.

sterre (15) Ik voel in dit werk een levensstrijd; deze mensen zullen wel ontvoerd zijn

paul (16) Ik zie in dit werk een lege doodskist; 

dat moet wel doodsstrijd zijn.

Bram (16) Deze video voelt heel tegenstrijdig: het is zooo irritant langzaam maar je blijft kijken.

romy (15) Strijd kan een wedstrijd zijn, om het beste te zijn, en een meningsverschil kan ook 
strijd zijn. Zoveel woorden!

ertugrul 15 Ik was in die donkere ruimte 
en ik zag rook, net na de battle..!
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volkan (16) Ik zie dat de kunstenaar 
de strijd 

aan ging om precies de juiste kleur 
grijs te vinden. dominique (20) Ik herken hier de struggle; 

ga ik voor samen of toch alleen?

struggles, tegenstrijdigHeden, 

Wat spanning Hier en daar… 

goeDe KunST moeT ScHuren!

 vroeg jongeren van het gymnasium Breda, 
St. Lucas uit Boxtel, Cobbenhagen mavo uit tilburg 

en studenten van Iemes uit tilburg: 
Herken jij strijd in de kunstwerken van De Pont?

en ook dat leverde weer strijd op want: hebben we het over 
een ruzie of een wedstrijd, een oorlog of een fittie, een 

innerlijke worsteling of vreemde tegenstrijdigheden?

Zeg jij het maar...



arttube tipt

maatscHappelijke strijd 

In de documentaire foto’s van H
enk Wildschut 

zie je het thema maatschappelijke stri
jd ook terug. 

Vier jaar lang (tusse
n 2005-2009) fotog

rafeerde hij de 

tenten en hutjes va
n illegale vluchteli

ngen in de bossen 

van Calais. Deze illegalen wilden heel graag de oversteek 

maken naar Engeland in de hoop op een bete
r leven. 

Hij noemde de serie ‘Shelter’. Terwijl de situatie die 

Wildschut vastlegt sch
rijnend is - want het is zeker gee

n 

pretje om in een hutje in een
 bos te wonen, weg van je 

familie en vrienden, zonder water, verwarming enzovoort - 

word je niet verdrietig van de foto’s. Elk hutje is uniek, 

je ziet heldere kleuren en hand
ige oplossingen. De 

foto’s zijn eigenlijk 
best vrolijk! www.arttube.

nl/nl/video/museum_ jan_cunen/Henk_

Wildschut

artclip Boos over kunstDat kunst heftige emoties kan oproepen, 
hoor je regelmatig terug in het nieuws. 
Mensen kunnen ook verhitte discussies 

voeren over wat kunst is – en wat vooral 
niet! Waarom worden sommige mensen 
zo kwaad van, of over, een kunstwerk? 

Kijk deze ARTclip over o.a. het vernielde 
schilderij ‘Who’s Afraid of Red Yellow 
and Blue’ en de ervaringen van Joep van 
Lieshout met boze reacties op zijn kunst.
www.arttube.nl/nl/video/stedelijk/artclip_kwaad

innerlijke strijd

Robert Z
andvlie

t vertel
t over d

e worstelin
g 

die het
 kan zij

n om het id
ee voor

 een 

kunstw
erk dat hij in

 zijn ho
ofd hee

ft over 
te 

brengen 
op het 

doek. Z
o heeft

 hij een
 jaar 

gedaan ove
r een se

rie keie
n die n

u te zie
n is 

in Museum De Pont. Wel lang 
hè?!

http://www.arttube.nl/nl/video/

de_pont/robert_zandvliet

politieke strijd
In deze HUH? is al veel aandacht 
besteed aan Willie Doherty die 

politieke strijd in Noord-Ierland tot 
onderwerp nam van zijn foto’s en 

videokunst. www.arttube.nl/video/
depont/Willie_doherty

op ArTtube.nl zijn meer dan 500 mooie, grappige 
en boeiende video’s over kunst te zien. musea in 
nederland en België maken vaak video’s bij hun 
tentoonstellingen of over collectiestukken. Deze 

video’s brengen we op ArTtube bij elkaar. 

Hou je van design, van fotografie of juist 
van oude schilderkunst? ga maar eens kijken op 

arttube.nl. zeker is er iets te vinden 
naar jouw smaak! Bij het thema STRIJD 

tipt ARTtube deze video’s.

kijk voor nog veel meer video’s op www.arttube.nlBinnenkort verschijnt op ARTtube een blogtekst over het thema strijd van kunsthistorica Anja Marbus. Hou de website 
goed in de gaten! Onder het kopje ‘onderwijs’ 
vind je trouwens ook blogteksten bij veel andere thema’s in de kunst - zoals Roem, Natuur, Engagement, Rijkdom en Weelde en Onderweg.

 Hier graaf ik op het strand van Dinan. Dat was 
in de zomer van 1951. De kleine jongens op 
de achtergrind waren mijn grote vrienden, we 
hadden ongeveer dezelfde leeftijd en het het 
hoofd vol capriolen.
 Ik had me een rondje in de draaimolen laten 
betalen. Ik was een schattig, klein jongetje.
Dit was in 1950, op mijn zesde verjaardag. Ik had 
een kleine kat gekregen die ik Juddy noemde. Ik 
was overgelukkig.
Bij mijn tante Micheline. Ik verbleef er 8 dagen 
in februari 1954 bij het overlijden van mijn 
grootvader. Ik breng mijn postzegelverzameling 
op orde.
 Hier glij ik op een glijbaan naar beneden, ik zie 
er niet zelfverzekerd uit.
Die middag hebben we op de binnenplaats het 
hinkelspel gespeeld.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Boltanski en de strijd 

naar zijn verloren 

jeugdHerinneringen

christian Boltanski, L’album photographique de Christian 

Boltanski 1948-1956 1972. 

christian Boltanski is geboren op de eerste dag van 
de vrede, net na de tweede wereldoorlog. maar 
voor een kind is de wereld op dat moment toch 
nog doodnormaal. ook dan doen kinderen gewone 
kinderdingen. Er werden in die na-oorlogse jaren weinig 
foto’s gemaakt, daarom heeft de volwassen Boltanski zijn 
kindertijd toch nog op foto vastgelegd.

1918



‘ w a t   k i j k   j i j ?! ’ 

‘ W a t   k i j k   j i j ?! ’
Je kijkt.

Je denkt te weten wie ik ben.
Jij vindt iets van mij.

Gebaseerd op mijn uiterlijk.
Ik ben ik.

Ik heb een verhaal net als ieder ander.
Geen enkel verhaal is hetzelfde.

Wij kunnen niet verwachten.
Dat jij voelt zoals ik en ik doe zoals jij.

Je denkt te weten wie ik ben.
Zonder mijn verhaal te weten.

Reis jij met mij mee?

w a t   k i j k   j i j ?!  is een project van studenten van 

roc tilBurg dat grenzen en Hokjesdenken ter discussie 

stelt en zo BeyOND BORDeRS Wil kijken. zij geven onder 

andere WorksHops Bij een toffe tentoonstelling in de 

spoorzone: Beyond Borders. doortje, pano, kelly, sjors 

en facHella  van ‘WAT KIJK JIJ?!’ Waren in de pont.

blindfolded
marlene dumas

Kelly vlemmix ‘ik kreeg meteen kippenvel toen ik dit werk zag. 
de personen lijken pijn te hebben en gemarteld te worden. 
ze zien er onderdanig uit. de hoofden hangen een beetje 
naar achteren of naar beneden of opzij gebogen. Het ziet er in 
mijn ogen uit alsof ze alles maar over zich heen laten komen 
en niet meer willen vechten. ik denk dat ze geen weerstand 
meer kunnen of willen bieden. ik vind dat het werk wat 
duisters heeft. ook heb ik het gevoel dat slachtoffers, daders en 
overleden mensen allemaal bij elkaar afgebeeld zijn. alles staat 
door elkaar alsof het niet zo’n verschil maakt of je dader of 
slachtoffer bent. dit beeld blijft in mijn hoofd rondspoken’.

kelly ‘alles staat door elkaar en je kan je 
eigen gedacHte er op los laten’

Sjors verhoeven ‘als ik de verschillende schilderijen zie dan 
denk ik aan pijn. ik krijg dit idee omdat er mensen geblinddoekt 
zijn en het hoofd laten hangen, daardoor lijkt het alsof het 
terroristen zijn die een aanslag hebben gepleegd of gaan 
plegen. Bij de portretten krijg ik het idee dat de personen 
in een slachtofferrol zitten. ik denk dat de mensen zonder 
blinddoek dood zijn of een dader zijn. dit denk ik vanwege de 
gezichtsuitdrukkingen’.

sjors ‘terroristen die een aanslag HeBBen 
gepleegd of gaan plegen?’

Pano Sarris “ik heb gekozen voor The Other Side van Willie doherty. op de foto 
zie je een heuvel met uitzicht op het Ierse plaatsje Derry en je leest The Other Side 

onderaan in witte letters. rechts staat east is South en aan de linker kant staat West is 
South. Hiermee wordt geduid op de verdeeldheid in derry. Het ene deel van de stad 
is katholiek en de andere kant is protestants, waardoor het meer bij het noorden hoort. 

de verdeeldheid doet me denken aan andere gebieden, zoals noord- en zuid-
korea, israël en palestina, maar ook aan bendegebieden in amerika waar buurten zijn 

verdeeld door meerdere bendes die het voor het zeggen hebben. als ik het over 
tilburg heb dan denk ik aan het spoor dat midden door de stad loopt. vroeger was het 

zo dat de zuidkant onder het spoor het rijkere gedeelte uitmaakte en ten noorden 
van het spoor het arme arbeidersvolk verbleef. er was sprake van ‘’gij bent van onder 

het spoor en gij bent van boven het spoor’’.

Doortje Zainal
Are we standing side by side?
Reunited, brothers and sister.
you and me, are one, apparently free.
Not yet, patience.

Living borders, neglecting orders
The one and only, who protect us
In a world where people float in dust.
We are.

the other side | Willie doHerty
Fachella Doortje Pano Kelly Sjors

a,a,a | tHierry de cordier

Fashella Kimenai
gevangen, in het wereldse leven
Wij mensen, die in hokjes worden geplaatst en in hokjes denken.
dit maakt alles zo duister en bevooroordeeld.
zo wordt iedereen een tikkende tijdbom.
er is een uitweg boven aan de top.
net als de zon boven aan de top, die straalt en inspireert.

fashella ‘Wordt je de dupe van Het Wereldse 
leven of is jouW motto om net als de zon 
positieve straling geven’

Pano ‘verdeeldHeid staat centraal’

Thierry de cordier voert een heel andere strijd, 

hij lijkt 
wel in str

ijd met zichz
elf en d

e wereld. Hij leeft 

graag afgezonderd, ver weg van de grote volle (kunst)

wereld. maar hij wil ook spreken en zijn ideeën delen 

met diezelfde wereld. A,a,a gaat over de stamelende 

kunstenaar in zijn 
strijd tu

ssen spr
eken en 

zwijgen.

de ierse kunstenaar willie doherty heeft ook 
een verleden vol strijd. zijn geboortestad derry 

ligt namelijk in noord-ierland. anders dan de 
naam doet vermoeden, hoort derry niet bij het 

katholieke ierland, maar bij het protestante Verenigd 
Koninkrijk. je zult dus begrijpen dat in dit gebied 

veel strijd is (en wordt) geleverd. op 30 januari 
1972 ging het in derry helemaal mis en er was een 
verschrikkelijke schietpartij waarbij viertien mensen 
werden doodgeschoten. de jonge doherty was 

getuige van deze Bloody Sunday en het zou hem 
nooit meer loslaten. als volwassen kunstenaar laat 

hij de tweestrijd in zijn land zien. de landschappen in 
zijn foto’s en films verbergen vaak een gruwelijk verleden. Weet jij de strijd te vinden?

marlene Dumas heeft tijdens haar jeugd in het door apartheid 

verdeelde Zuid-Afrika met eigen ogen gezien hoe mensen elkaar 

eerder als ‘soort’ dan als persoon zien. in haar werk spreekt zij 

zich uit over dergelijke vooroordelen en ingesleten rolpatronen. 

Blindfolded bestaat uit een serie portretten van geblinddoekte 

Palestijnse mannen. Het werk is een reactie op de wanhopige 

situatie in het midden-oosten en op de in de media almaar 

herhaalde beelden van vluchtelingen, gevangenen en slachtoffers. 

voor een kunstenaar in wier werk de ogen, het kijken en het 

zien zo dikwijls centraal staan, vertegenwoordigt de blinddoek 

een grote vernedering. Iemand van wie het zicht wordt afgenomen, 

wordt overgeleverd aan de zienswijze van anderen. 2120



Waterman: (20 jan) je vrijheid is je grootste goed en daar heb je soms een 
goede ruzie voor over. : Je zou zomaar eens goede vrienden kunnen zijn 
met de Vis, die strijdt ook graag voor idealen. Waterman Bill Viola herkent zichzelf 
hier helemaal in.

vissen: (19 febr) jij als gevoelige vis, bekijkt graag alles van meerdere kanten 
en helpt anderen graag met hun struggles. : Wel eens gedacht om vrienden 
te worden met een waterman? Jullie zouden een goed team vormen! 
Anish Kapoor is dus ook een echte vis, kijk maar naar zijn spiegel.

ram: (21 maart) jouw moed, durf en liefde voor vrijheid zorgen soms 
voor wat strijd in je omgeving. maar met jouw enthousiasme heb je zo weer 
iedereen mee. : De maagd is vaak erg kritisch op je plannen. Niet naar 
luisteren en er voor gaan! Zet je gedachten op een rijtje in het paviljoen van echte Ram 
Dan Graham..

stier: (20 april) als een vreedzaam persoon vermijd jij liever problemen die 
ruzies kunnen opleveren. struggles met jou ontstaan eerder omdat je soms 
wat koppig kan zijn. : Ook al is de tweeling wellicht wat te nieuwsgierig, maar 
ruzie is nergens voor nodig. Dat Rob Birza een echte Stier is zie je wel aan zijn Engel.

tweelingen: (21 mei) je past jij makkelijk aan en bent ook erg nieuwsgierig. 
niet iedereen vindt dat even leuk, maar met je gevatte opmerkingen red je 
je daar altijd wel uit. : Ja, de stier is soms wat koppig, maar je moet ook niet 
altijd zo nieuwsgierig zijn. Maak het goed met wat humor. Job Koelewijn past zich 
ook aan, aan het leven tussen de wolkenkrabbers.

kreeft: (21 juni) jij gaat altijd je gevoel achterna en bent altijd voorzichtig met 
andere mensen en hun gevoelens. ruzie heb jij dus eigenlijk nooit. : Geniet 
van het lef van de boogschutter en laat je mee nemen in zijn/haar optimisme.  
Anton Henning zal ook niet snel ruzie krijgen.

leeuw: (23 juli) als geboren leider kom je de nodige strijd tegen, maar je slaat 
je er altijd moedig doorheen. : Kijk uit voor de steenbok, die vergeet wel eens 
dat jij de geboren leider bent. Aan de leeuwenmanen van Marlene Dumas kun je wel zien 
welk sterrenbeeld ze heeft.

maagd: (23 aug) soms ben je zo kritisch dat dat wat strijd oplevert, maar 
door je betrouwbaarheid zullen die problemen nooit lang duren. : Luister 
niet altijd naar de Ram met zijn gekke ideeën. Terecht dat je kritisch bent. 
Word jij met je kritische blik ook kunstenaar, net als Christian Boltanski?

Weegschaal: (23 sept) jij, als diplomatieke weegschaal voorkomt ruzies en 
problemen voordat ze er zijn. jij bent vaak degene die een hoop ruzies oplost. 
: Pas op voor de schorpioen in je omgeving, die zou je nog wel eens voor zijn 
karretje spannen. Alles is in balans bij Robert Therrien.

schorpioen: (23 okt) jij gaat altijd zeer vastberaden op je doel af. niks en 
niemand staat jou daarvoor in de weg. : Zoek eens een weegschaal op, die 
voorkomt ruzies zodat jij nog sneller op je doel af kan gaan. Het leven is een feestje, 
maar weet wanneer je moet afremmen. Net als het hondje van Rosemarie Trockel.

Boogschutter: (22 nov) met jouw optimisme en goede humeur heb jij nooit 
problemen en strijd. : Deel deze maand je goede humeur eens met een lief 
gevoelsmens zoals de Kreeft! De kleurrijke ballonnen van Katharina Grosse passen perfect 
bij jouw zonnige karakter.

steenbok: (22 dec) met jouw grote dromen ga je ver komen, al moet je daar 
soms wat strijd voor voeren. maar je komt er zeker. : Pas op voor de leeuw 
in je midden, die denkt vaak de leider te zijn. Verstop je niet in je comfort zone zoals 
het beeld van Berlinde De Bruyckere, want je dromen liggen daarbuiten!

sterren strijd
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je kent ze wel. van die 

kunstWerken Waarvan 

niet Helemaal duidelijk 

is Wat Het ding moet voorstellen 

en Waarvan je eigenlijk niet 

Weet Hoe je Het moet noemen. in Het 

geval van deze zWarte UHM... PILAAR is de 

naamgeving zelfs een groTe STrIJD en 

onderdeel van Het kunstWerk zelf.

You name it is in dit geval bijna een onmogelijke opdracht, want dit 
kunstwerk kun je zoveel namen geven! de zwarte pilaar is namelijk 
een grote hoofdletter -i-. oftewel, ik in het engels. en i, dat zijn 
we allemaal! slechts één letter omschrijft jou, mij en de rest van de 
wereldbevolking. 

Hoe langer je nadenkt over ‘ik’ hoe gekker het woord wordt. is het nu 
heel klein, omdat het alleen naar jou verwijst, of heeeeeeeel groot, 
omdat iedere persoon op de wereld zijn eigen ik is? Het woordje ik 
maakt ons allemaal uniek, maar ook allemaal ‘ik’. Volg je me nog? 

dit kunstwerk van de Britse kunstenaar mark Wallinger gaat over 
de strijd tussen de grote en de kleine ik. is de grote dikke i de 
kunstenaar, of is de i de persoon die hem leest? soms is het ik sanne 
en een andere keer ik thomas. daarnaast heeft Wallinger meerdere 
i’s gemaakt in verschillende lettertypes. iedere letter heeft zijn eigen 
vorm, maar is iedere keer dezelfde i. net zoals wij mensen allemaal 
anders zijn, maar toch ook allemaal ik.

dit kunstwerk laat zich dus niet zo gemakkelijk een naam geven, 
want het verandert met iedere toeschouwer. je kunt het vergelijken met 
een spiegel, het voorwerp blijft hetzelfde, maar toont iedere keer 
een ander gezicht. zo wordt i, iedere keer als het gezien wordt, een 
andere ik. nu ben jij het, maar iets later weer een ander. you name it, 
is in dit geval heel letterlijk. omdat jij nu naar i kijkt, geef jij het werk 
zijn naam en wordt het een beetje jij. 

m
ark W

allinger, Self/Ik (Cam
bria), 2014.
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finn van der luBBe in mijn zelfportret zie je twee tegenstrijdige kanten van mij hoe 
ik op school ben. school kan saai zijn, maar er is ook veel afleiding. Het saaie gedeelte 
is dat de foto zwart-wit is en dat ik heel braaf aan het werk ben. De bal is de afleiding en 
het onverwachte in de foto. in het werk van de kunstenaar Thierry De cordier lijkt 
het of er iets uit die bol groeit, terwijl het er dood uit ziet. in mijn foto blijf ik stil zitten, 

zonder reactie, terwijl er een bal in mijn gezicht komt.

eHlèn tekatH mijn zelfportret laat 
zien dat je dingen kunt verwachten waar 
je ze eigenlijk niet zou verwachten. er 
is een duidelijk verband tussen mijn 
foto en de video van Fiona Tan. ze 
had namelijk hetzelfde idee als ik: 
iets doen in een omgeving waar het niet 
thuis hoort. Het tegenstrijdige in onze 
zelfportretten is dat wij een actie 
uitvoeren op een drukke plek waarop 
de omgeving niet reageert. Hierdoor 
wordt de aandacht meteen op ons gericht.

smilla BracHini de blaadjes om mij 
heen bewegen alle kanten op. Dit zou ik 
soms ook wel willen, maar dit lukt mij niet 
altijd omdat ik vast zit in een strak patroon. als 
ik naar het werk van reinoud van vught 
kijk zie ik wel en geen verband. de kleuren 
zijn hetzelfde, maar in het kunstwerk zie 
ik geen beweging en in mijn foto wel. in 
mijn foto is het tegenstrijdig dat ik stil sta 
en de blaadjes om mij heen bewegen. in het 
kunstwerk van van vught is het tegenstijdig 
dat de achtergrond in één richting is en het 

groene geen vaste richting heeft. 

me, 
myself 

and i
leerlingen uit Het derde 

jaar van de nieuWste 

scHool kregen de opdracHt 

om een ZelFPorTreT te 

fotograferen. HeT THemA, 

in beweging, gAF nog een 

exTrA uITDAgIng: Hoe kan 

je jezelf vastleggen, zonder 

dat Wat jou BeWeegt uit Het 

oog te verliezen?

paul Bogaers mijn zelfportret gaat over iemand die niet weet 
wat hij ziet, wat hij van zichzelf moet denken, of wie hij is wel is, wie 
hij wil zijn en of wie hij ziet wel is wie hij denkt dat hij is. ik zie 
zeker overeenkomsten tussen mijn foto en het kunstwerk van 
rosemarie Trockel, zo is op beide werken een persoon te zien die 
naar een reflectie van zichzelf kijkt, een reflectie die wellicht niet de 
verwachte reflectie is. ik zie tegenstrijdigheid in beide kunstwerken, 
de tegenstrijdigheid tussen de persoon die kijkt en de reflectie van die 

persoon. de persoon die terug kijkt zou je kunnen zeggen.

lydia siemons mijn zelfportret gaat over het uiten van woede, omdat 
ik dit soms moeilijk vind om te laten zien. tegenstrijdig in de foto is de donkere 
achtergrond en de flits die op mij is gericht. Hierdoor val ik heel erg op, het is 
een contrast van licht en donker. ik zie veel overeenkomsten in het kunstwerk van 
Bill viola, vooral omdat het natuurlijk ook met water is, maar ook de verwardheid 
zie je hier goed in terug.

jesse van son mijn zelfportret laat mij zien op een manier waarop anderen 
mij nooit zien. ik zie niet erg veel verband tussen het kunstwerk van mark 
Wallinger en mijn foto: de ‘Ik’ in het werk van Wallinger staat stokstijf stil 
en ik beweeg. Wel denk ik dat Wallinger in zijn kunstwerk het individu 
erg accentueert: het is de hoofdletter -i-, wat ‘ik’ in het Engels betekent. de 
tegenstrijdigheid in mijn foto zit hem in het feit dat ik van mezelf nooit zo ben.

rick van iersel mijn zelfportret laat mijn 
strijd zien met het ordenen in mijn hoofd want ik ben 
heel chaotisch. zowel bij mijn zelfportret als 
bij de foto van Jeff Wall zegt de achtergrond 
meer dan de hoofdfiguren zelf. Hij zit eigenlijk 
maar gewoontjes te tekenen terwijl het een wat bizarre 
omgeving is. dat vind ik heel tegenstrijdig. Bij mij 
is het meer dat er veel beweging in zit terwijl er 
eigenlijk in een schuur meestal weinig gebeurt.

2524



juditH
Superkracht: femme fatale
Strijd: om haar stad te redden 
van een gigantisch leger, sluipt 
Judith stiekem naar de tent van 
de generaal Holofernes. omdat 
de beste man al maanden 
alleen in zijn tentje zit, twijfelt 
hij geen moment en laat de 
mooie bezoekster binnen. judith 
is echter gehaaid en schenkt 
Holofernes genoeg wijn om 
hem in een hele diepe slaap te 
brengen. vervolgens pakt ze een 
groot mes en... dat zie je op het 
schilderij hiernaast.

C
aravaggio, Judith onthoofdt H

olofernes, 1598/99.

perseus
Superkracht: half-god (de Griekse 

oppergod Zeus is zijn vader) 
Strijd: deze (half-)goddelijke hunk 

weet wel van een potje knokken. 
zo verslaat hij medusa (een vrouw 

met slangen op haar hoofd) met haar 
eigen verstenende blik en redt hij de 
knappe prinses andromeda van een 

angstaanjagend zeemonster.

Dit prachtige standbeeld van 
Benvenuto Cellini vind je in 

Florence, gewoon in de buitenlucht 
op Piazza della Signoria. Perseus 
houdt het bloedende hoofd van 

Medusa omhoog, terwijl de slangen 
nog kwaadaardig sissen.

R
aphael, Joris en de draak, c. 1504.

joris
Superkracht: drakendoder

Strijd: een stad wordt bedreigd 
door een draak. om het 

monster tevreden te houden (en 
te voorkomen dat het de stad zou 
verbranden) wordt eens per jaar 
een meisje gekozen, als lekker 
hapje. zo is op een dag ook de 

dochter van de koning aan de beurt 
en het doodsbange meisje wordt 

in haar mooiste jurk naar de draak 
gebracht. gelukkig is daar de dappere 

Joris! als een ware superheld 
verslaat hij de draak, redt de stad 

en trouwt met de prinses. 

Benvenuto C
ellini, Perseus m

et het hoofd van M
edusa, 1545

O
nbekend, Jeanne d’ Arc, c. 1485

pallas atHena
Superkracht: godin van onder andere 

de krijgskunst en de wijsheid
Strijd: deze griekse schone (haar 

Romeinse naam is Minerva) is niet van het 
domme knokwerk. in tegendeel, ze is een 
strategisch meesterbrein. zo mengt ze zich 

in de trojaanse oorlog, omdat paris,  
de prins van troje, haar niet als de 
mooiste had gekozen (maak nooit 

een godin jaloers!).

Benvenuto C
ellini, Perseus m

et het hoofd van M
edusa, 1545.

R
em

brandt, Pallas Athena, 1664/65.gruweljk
mooi

column TeunTJe soms zie je dingen die ontzettend mooi 
zijn, maar tegelijkertijd verschrikkelijk zijn. denk aan de prachtige, 

maar vaak gruwelijke World press photos of aan een mooie 
begrafenis. Een vervelend beeld weet toch het oog te betoveren.

Deze strijd tussen mooi en akelig voel ik altijd bij de sculpturen van 
Berlinde De Bruyckere. als ik kijk naar de vervormde naakte lichamen 

in hun kwetsbare glazen kasten, voel ik mij even een verknipte 
moordenaar die trots naar zijn werk kijkt. Ik geniet van de schoonheid 

van de bizar gevormde lichamen en bewonder de vreemde kleur 
van de huid, totdat de gruwelijkheid van het beeld tot mij doordringt en 

ik die verknipte gedachten snel van me afschud. 

in het spiegelende glas zie ik mijn gezicht veranderen van morbide 
bewondering naar diepe afschuw en krijgt mijn warme menselijkheid 
weer de overhand. Het liefst wil ik de glazen kasten openbreken 

om de arme schepsels te helpen, te bedekken en te troosten. ik wil 
ze vasthouden en vertellen dat het wel goed gaat komen. 

gelukkig bedenk ik altijd op tijd dat ik in een museum sta  
(de suppoost zal het vast niet leuk vinden als ik mij heroïsch door het 

glas werp) en besef ik dat de droevige figuren slechts van was 
en hars zijn gemaakt. in de vaardige handen van de kunstenares 

heeft een onschuldig materiaal deze gruwelijke vorm aangenomen. 

de kwetsbare wezens zijn dus gemaakt om naar te kijken en ik 
mag ze mooi vinden. toch voer ik iedere keer dezelfde innerlijke 
strijd tussen lugubere bewondering en sublieme afschuw. dat maakt de 

beelden van de Bruyckere juist zo gruwelijk mooi!

prachtig
moordlustig
intrigerend

luguber
fantastisch

droevig
aantrekkelijk

macaber
subliem

kwetsbaar
oogverblindend
onaangenaam

schitterend
griezelig

wonderschoon

Teuntje van de Wouw (1988) is grafisch 
ontwerper (zo bedacht ze deze Huh?) en 
masterstudent kunstgeschiedenis (dus over 
kunst schrijven vindt ze ook wel leuk). 

meer lezen van Teuntje? check haar blog 
www.eenkoudkunstje.com
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jeanne d’arc
Superkracht: gezonden door god
Strijd: deze stoere française hoort 
als kind de stem van god. Ze krijgt 
opdracht om te vechten voor haar land in de 
Honderdjarige oorlog tegen engeland. 
zo gezegd, zo gedaan en dankzij jeanne 
wint frankrijk een aantal belangrijke 
veldslagen. Helaas zien sommige mensen 
dit sterke meisje als een bedreiging en 
ze wordt veroordeeld tot de 
brandstapel. Maar eind goed al goed: 
ze wordt heilig verklaard en is de 
nationale heldin van Frankrijk. 

HistoriscHe 

superHelden

tegenwoordig smullen we van spannende films 

waarin de suPerheld strijdt tegen het kwaad 

(in welke vorm dan ook). vroeger was het niet anders en hielden 

mensen ook van heldhaftige knokpartijen, maar bij gebrek 

aan een fatsoenlijke televisie, werden deze verhalen verbeeld 

in de kunst. check hier de superhelden 

van het verleden!
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gaan de strijd 
& struggle aan 

in BraBant

vAn gogHHuIS (zundert)

“TreeD In De voeTSPoren 
vAn vAn gogH”

Door: vincent van goghHuis Het vincent van goghHuis is 
een levend kunstcentrum op de geboortegrond van één van 
de beroemdste kunstenaars uit de geschiedenis. geen klassiek 
museum, maar een actieve belevingswereld, voor zowel 
kunstliefhebber als toerist. 

in samenwerking met Bredaphoto hebben het vincent 
van goghHuis zundert en de Brabantse Hoeders een 
internationale fotowedstrijd uitgeschreven. de opdracht is 
om in de voetsporen van Vincent van Gogh te treden en de 
plaatsen waar hij geleefd en gewerkt heeft in beeld te 
brengen. een ruime selectie van de inzendingen wordt 
opgenomen in een digitale expositie. Stuur jouw foto voor 
1 maart 2015 naar photo@vangoghhuis.com!

meer weten? www.vangoghhuis.com

muSeum oF THe ImAge - moTI (Breda)

“PlAATJe vAn een muSeum!”

door: astrid Hoogendijk 
moti is het museum van het beeld. in de tentoonstelling 
Waanzien kun je onder andere je v-iQ meten. Juist, je 
visuele intelligentie. de tentoonstelling gaat de strijd aan met 
de beeldexplosie waaraan we dagelijks blootstaan: prik jij door 
de beeldtricks van spindoctors en foodmarketeers? voldoe 
jij aan het dominante schoonheidsideaal in de media? en laat 
jij je ook (mis)leiden door reclames en verpakkingen in de 
supermarkt? na het zien van deze tentoonstelling denk je 
wel twee keer na als je een zak chips uitzoekt! Over struggle 
gesproken…

meer weten? surf naar www.motimuseum.nl

gemeenTemuSeum HelmonD

“een SenTImenTele AcHTBAAn”

Door: Sterre chung & Sebastiaan Bas
Huilen voor het oog van de camera, of je juist verschuilen 
onder een dekentje: ieder toont zijn emoties anders in de 
expo emoties. een schijnbaar stereotype gangstervideo 
verandert wanneer de tekst woede over de regering 
blootlegt. Of het eerste gevoel dat bij je opkomt juist is, is 
telkens de vraag. een samoerai die geëmotioneerd zijn 
ouders vertelt dat hij moet strijden, blijkt een acteur 
die moeite heeft met zijn tekst. emoties is een expo 
waarbij je zelf moet ontdekken wat de ware aard van de 
kunstwerken is.

meer weten? Bezoek de website
www.gemeentemuseumhelmond.nl

WIllem II FABrIeK (‘s-Hertogenbosch)

“Hoe ZIeT HeT leven vAn een 
STArTenDe BeelDenD KunSTenAAr 
eruIT?”

door: monique van de Wijdeven in september 2014 
opende dit vernieuwde kunstencluster. onder meer het 
grafisch atelier, de ruimte audiovisuele kunsten en 
docwerk zijn er genesteld: genoeg te bekijken en doen dus! 
eén van de eerste exposities was Preparture, deel 1 van 
een driejarig project. Hierin tonen jonge kunstenaars niet 
alleen hun kunstwerken, maar ook hun leven als starter in 
de kunstwereld, met info over hun weekindeling, kosten en 
inkomsten. We zien de strijd die ze leveren om te kunnen 
bestaan, maar het toont ook toewijding en daarom kansen 
voor een succesvolle toekomst.

meer weten? zie www.willem2fabriek.nl 

Bij Deadline.nl schrijven jongeren (15-24 jaar) over kunst en 
cultuur in recensies, artikelen en interviews. als eerste in 
nederland biedt deadline.nl een interactieve kaart van alle 
filmtheaters, poppodia en musea, op één plek samengebracht 
en gerecenseerd: de culturele kaart. deadline.nl biedt 
ook mogelijkheden voor workshops zoals recensieschrijven, en 
projecten voor het vak ckv of nederlands. www.deadline.nl

Kunstbalie wil als expertisecentrum voor 
kunsteducatie de cultuurparticipatie van 

jongeren in Noord Brabant stimuleren. Wilt u 
advies en ondersteuning bij de ontwikkeling 

van cultuureducatie of een doorlopende 
leerlijn? www.kunstbalie.nl/onderwijs/

voortgezetonderwijs. 

voor de docent 

KunSTBAlIe is altijd op zoek naar 

nieuWe, mooie en uitdagende 

kunstprojecten voor jongeren. de 

jonge reporters van DeADlIne.nl 

zoeken dit soort kunstprojecten 

op en geven Hun mening. voor HuH? 

BezocHten moniQue, astrid, sterre 

en seBastiaan van deadline.nl drie 

BraBantse musea. mAAr WAT vInD JIJ er 

eIgenlIJK vAn?

lees de volledige 

recensies op de blog 

van deadline.nl

&

katsumi omori, cherry Blossom, 2007, fotoprint op dibond

Waanzien. Foto: MOTI

Bill v
iola, O

bservance, 2002, c
olor H

igh-d
efinition video on plasm

a 
display m

ounted on w
all. Foto: K

ira Perov.

preparture. Foto’s: N
ina Spoetnik en Sanne K

abalt
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strijdBaar BreiWerkje
rosemarie trockel | Cogito ergo sum (1988) 

‘Ik denk dus ik ben’, het zijn de woorden 
van descartes, een belangrijke filosoof 

uit de zeventiende eeuw. Hoewel 
filosofen meestal volwassen mannen waren 

(en zijn), is deze beroemde uitspraak 
in kinderhandschrift gebreid op een groot 

doek. Breien wordt weer gezien als typisch 
vrouwenwerkje, gedaan door je oma. 

de strijd in dit werk gaat dus over de strijd 
tussen typisch mannelijke en vrouwelijke dingen, 

en hoe deze hier verenigd worden: de 
maker van het doek is namelijk een vrouw.

alziendoog
marc mulders | Het Oog (Doornenkroon) (2010) 

op heel breekbaar materiaal is hier de 
doornenkroon van Jezus afgebeeld, maar het 
lijkt ook een groot oog. Het oog van god, 

dat ons allemaal in de gaten houdt en 
beoordeelt. De kroon staat symbool voor de 
spot om Jezus. Hij werd uitgescholden en 

“gekroond”, omdat hij anders dacht. Zie jij 
ook een overeenkomst met de pestkoppen van nu?

koudWatervrees
Bill viola | Acceptance (2008)

als kind is Bill viola ooit bijna verdronken en 
vanaf dat moment is water voor hem het 

symbool van de overgang tussen leven en dood 
geworden. in dit video werk is die overgang 
heel letterlijk: de vrouw lijkt bang voor het 
watergordijn, maar zet haar angst opzij en 
laat zich overspoelen. Haar innerlijke strijd 

en vrees voor ‘de andere kant’ kan je goed 
zien aan haar gezichtsuitdrukking. 

vecHtHond?
charlotte dumas | King (2009)

deze hond zou je niet tegen willen komen 
in een donker steegje. king ziet eruit als 
een echte bullebak, die alles en iedereen 

van zich afbijt. maar als je weet dat king is 
ingezet om de slachtoffers van 9/11 onder 
het puin vandaan te slepen, wordt deze 

afschrikwekkende hond een enorme held, die 
samen met de mens strijdt tegen het kwaad. 

frenemies
thomas schütte | United enemies (1994)
met wie ben je meer verbonden: met je 

grootste vriend of je grootste vijand? 
dat deze vraag centraal staat in dit 

werk, wordt duidelijk door het feit dat 
deze figuren stevig aan elkaar vastgeketend 

zitten. om welke reden dan ook. de 
gezichtsuitdrukking laat zien, dat ze het 

allesbehalve naar hun zin hebben. Daar zijn 
ze het dan wél met elkaar over eens. Hebben 

ze toch nog iets gemeen met elkaar. 

nonde kannonne
anish kapoor | Shooting into the Corner (2012) 

Dit kunstwerk staat bol van tegenstrijdingheden. 
Tussen de witte muur en de bloederige, rode 

was, tussen het rustige museum en de keiharde 
knal en er is natuurlijk de manier waarop het 

kunstwerk gemaakt wordt: met een kanon! 
Een oorlogswapen, in plaats van een kwast. 
daarnaast komt er geen kunstenaar aan 

te pas, waarmee je met iedere knal aan het 
twijfelen raakt over deze ‘schilderkunst’.

vreemde oogst
roxy paine| Crops (1997/98)

Een rustig kruidentuintje, met plassen water, 
bloempjes en een hondendrol. dit kunstwerk 

zou kunnen gaan over de strijd om wie het 
gras eindelijk eens zou moeten maaien, maar 

de echte strijd vind je in de geschiedenis 
van de kunstenaar. Paine is namelijk ernstig 
drugsverslaafd geweest. om zijn verslaving 

te bestrijden is hij begonnen met een zeer 
tijdsrovend karweitje: hij ging een verwaarloosd 

tuintje minutieus namaken. Hier zie je het 
resultaat. de rode bloemen zijn papavers, 
waarvan drugs wordt gemaakt. Na twee jaar 

hieraan gewerkt te hebben was de strijd gestreden.

strijdros
mark Wallinger| White Horse (2011)

dit kleine paardenbeeldje is het paard 
waarvan de kunstenaar een stukje heeft 

gekocht. Je leest het goed, mark Wallinger 
heeft geld betaald om een voorbeen van 

dit paard te bezitten. dit paard is namelijk 
een racepaard, een sport die in engeland 

razend populair is. met dit beeldje laat de 
kunstenaar ons dus zien dat hij deelneemt 
in een wedstrijd. voor dit witte paard dus 

geen prins, dit is een echte strijdros. 

innerlijke strijd
thierry de cordier| AAA (1992)

dit beeld ziet er misschien uit als een bom, 
die op het punt staat van ontploffen. maar als je 
goed kijkt, zie je dat er meer aan de hand 
is. de bol lijkt op een ineengedoken mannetje, 

dat de moed aan het verzamelen is om 
zichzelf te laten zien. Hij voert een innerlijke 
strijd, waarbij hij vooral met zichzelf aan het 

knokken is. zal het hem lukken?

zure druif
ai Weiwei | Grapes (2010)

deze evenwichtige bol van krukjes zou je 
misschien niet direct linken aan strijd of 

ruzie. toch is de communistische regering van 
China niet blij met kunstenaar ai Weiwei. 

deze regering leest de boodschap van al 
deze krukjes als kritiek. in de communistische 

maatschappij is iedereen gelijk en er is dus 
géén plek voor het individu. ai Weiwei heeft in 
2011 zelfs opgesloten gezeten en hoewel hij 

nu niet meer in de gevangenis zit heeft hij 
nog steeds huisarrest.

KunST lIJKT oP HeT 

eerSTe geZIcHT geen 

goeD WAPen voor De 

STrIJD. Het kan niet 

scHreeuWen, Het kan 

niet scHieten (nou ja, 

dat is dus niet helemaal 

waar) en Het kan ook 

niet vecHten. TocH 

WorDT In DAT stille 

muSeum BeHoorlIJK 

WAT STrIJD geleverD. 

maak kennis met 

deze kunstige 

strijders.
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