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de grote spiegelende wand van de kunstenaar anish kapoor 
lijkt de werkelijkheid te verdraaien. vormen worden gebogen en 
versmelten tot abstracte figuren. Vanuit de ene hoek kun je even 
je kapsel checken, maar doe een stap opzij en je hoofd verandert 
in een abstracte vlek. vanuit een bepaalde hoek heb je zelfs 
helemaal geen spiegelbeeld. elke keer als je beweegt ontstaat een 
nieuw beeld, je wordt er bijna duizelig van! 

kapoor heeft niet voor niets de titel Vertigo gekozen. Vertigo 
betekent duizeling en dan in het bijzonder de duizeling bij 
hoogtevrees. als je voor het kunstwerk staat zul je de titel 
meteen begrijpen. 

Vertigo als naam komt vaker voor. in het Walibipark stond 
een Vertigo-achtbaan (tot dat hij ontspoorde) en je vader zal 
waarschijnlijk meteen over de band U2 beginnen. een ander 
bekende Vertigo is de film van de regisseur Alfred Hitchcock uit 
1958, die gaat over een moord op iemand met hoogtevrees. Zijn 
films, die vaak ouder zijn dan je ouders, zijn zelfs nu nog spannend!

omdat het werk bij elke beweging verandert, wisselt de betekenis 
die je eraan kunt geven ook steeds. eigenlijk kan het werk dus 
heel veel titels hebben. Wij verzonnen er al een paar, maar jij kan 
dat vast veel beter!

anish kapoor, Vertigo, 2008, roestvrij staal, de Pont/Tilburg.

achtbaan!

versmelting

spiegelbeeld loos

misvorming
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Is het een egel? 
Is het een bolster?  

Nee het is een werk van 
ai WeiWei!

titel in Beeld de aanleiding voor dit 
themanummer van   is een filmpje van 

museum de Pont in tilburg. in titel in Beeld geven 
de jonge rondleiders Naomi en Bram een nieuwe 

kijk op de namen van kunstwerken.  
Check het hele filmpje via http://www.youtube.

com/watch?v=ykoHbO-ffl4, of kijk op 
pagina 15 voor meer info over die vreemde 

paarse handschoenen. je kunt ook een workshop 
doen in de Pont rondom dit thema:  
misschien wel met naomi en Bram!

voor je neus ligt het tweede nummer van het tijdschrift huh? het 
eigenwijze kunsttijdschrift voor jongeren. Dus voor jou!. geen droge 
verhalen over kunst, maar       probeert jou uit te dagen om 
er zelf iets van te vinden.  kunst gaat over goed kijken, je fantasie 
gebruiken en je eigen mening vormen. omdat niet iedereen dezelfde 
mening heeft is kunst ook discussie. 

in dit nummer van    staan titels centraal. een titel kan veel 
betekenen voor een kunstwerk, het kan je manier van kijken sturen. 
kunstenaars zien de titel daarom als een belangrijk onderdeel van  
het kunstwerk. ze kiezen niet zomaar een titel, achter elke titel zit 
een verhaal. op pagina 12 leggen kunstenaars Dirk Braekman en 
Marc Mulders zelf uit wat zij bedoelen met de titels s.h.-l.o.-05 
en gucci hell.

als de titel zo belangrijk is voor het kunstwerk, kun jij de betekenis 
van een kunstwerk dan ook sturen door een nieuwe titel? op de 
pagina van You name it geven we een vreemd metalen wagentje een 
nieuwe titel. Kijk snel op pagina 24! 

omdat kunstwerken uit de hele wereld komen, heb je natuurlijk ook 
titels in vreemde talen. op pagina 8 duiken we in de chinese titels 
van Ai Weiwei, een wereldberoemde kunstenaar uit china. welke 
vormen zie jij in de karakters? 

natuurlijk staat       verder nog vol met andere kunstige zaken. 
en onthoud: jij bepaalt zelf wat jij boeiend vindt!

just   it! 
TiTel in Beeld

op de cover forever 永远 
Dit werk is van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei. Tweeënveertig fietsen zijn aan elkaar 
gelast. Als een grote draaimolen van fietsen. Nederland is niet het enige fietsland, in China 
wordt ook massaal op deze ijzeren ros rondgereden. misschien herinner je het liedje van 
katy melua nog wel uit 2005. Hier zingt ze dat er wel Nine Million Bicycles in Beijing rondrijden. 
niet zo gek dat ai Weiwei dit voorwerp in dit kunstwerk gebruikt. als je goed kijkt zie je 
ook dat de fietsen geen trappers of stuur hebben. Ze kunnen dus alleen functioneren in het 
grotere geheel van de cirkel. De fiets is hier een symbool voor de mens. Ai Weiwei wil laten 
zien, wat er gebeurt als je de mensen alleen ziet als een goed lopende werkende machine 
en niet als individuele personen. Forever, voor altijd in een tredmolen. de titel van het werk, 
Forever, verwijst ook naar de merkjes op de fietsen. Grappig detail op de cover: als je de 
achterkant van deze Huh? bekijkt zie je een paar mannen. Zij zijn bezig om het kunstwerk 
in het museum op te bouwen. Want Forever is te groot om in zijn geheel te vervoeren. Zo’n 
op- en afbouw is nog een heel gedoe; als je daar eens wat meer over wilt weten kun je een 
speciaal daarop gerichte rondleiding bij de Pont aanvragen.
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Naam: Maury van Loon
Leeftijd: 19 jaar
Talent: Gitaar en piano spelen, componeren, tekenen en schilderen.
Opleiding: Ik heb op dit moment een tussenjaar, maar ik ben aange-
nomen bij een muziekopleiding aan de universiteit in Plymouth, Engeland!
Interesses: Muziek, films, koken, buitenlandse talen, reizen, bier drinken.
Website: www.facebook.com/fallmusic en www.twitter.com/fallmusic
Mijn grote voorbeelden: Matt Bellamy, Clint Mansell
Ik kan niet zonder: Mijn piano, vrienden en mensen om me heen. Ik kan 
daarentegen ook niet zonder Maurytijd!
Kunst betekent voor mij: Bijna alles. Kunst is niet gewoon fijn om 
naar te kijken of te luisteren. Mijn eigen gemaakte muziek en kunst is voor 
mij boven alles een uiting van gevoel, iets wat ik voor mezelf maak om 
mezelf beter te leren kennen/begrijpen. 
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wat betekent je artiestennaam fall~?
Ongeveer twee jaar geleden besloot ik dat ik een eigen anime ging maken 
(die overigens nooit echt verder kwam dan de hoofdpersonen) . Daarvoor 

had ik een hoofdpersoon gemaakt en die noemde ik Fall, geen idee waarom. 
In die tijd had ik nog de gewoonte om zo nu en dan mijn msn-naam, naam 
op Hyves, Twitter, Facebook etc. te veranderen van ‘Maury’ in iets anders 
(ik ben heel lang ‘Schildpadje’ geweest haha). Op een gegeven moment 

is het Fall~ geworden en eigenlijk vond ik dat heel mooi staan en klinken. 
De tilde ~ erachter is meer een soort versiering, dat de naam tot een soort 

klein kunstwerkje maakt.

gitaar, piano, songwriter, componist en beeldend. 
hoe combineer je al deze talenten?

Ik ben vijf jaar geleden begonnen met het spelen van de elektrische gitaar. 
Met de rockband Jellyfish Invasion ging ik zelf muziek schrijven. Twee 

jaar geleden besloot ik ook op pianoles te gaan omdat dat stiekem nog veel 
leuker was dan gitaar spelen. Ik merkte toen meteen dat muziek schrijven 

op piano voor mij veel makkelijker was. Ik kwam er ook achter dat ik enorm 
veel van filmmuziek hou. Dat is dan ook wat ik met Fall~ maak, filmmuziek. 

Dan is de link van alleen de muziek naar beeld erbij snel gelegd. Ik heb 
mezelf nog gestort op animaties maken bij m’n eigen nummers, dat was 

niet zo’n heel groot succes! Inmiddels heb ik bij een aantal projecten van 
vrienden muziek geschreven. Daarnaast maak ik bij Fall~ zelf de album-art!

wat is belangrijker voor een liedje: tekst of muziek?
Ik vind vooral de muziek belangrijk, een nummer moet mij muzikaal raken. 

Dat is ook het eerste wat ik hoor en waar ik op let. Pas als ik het nummer 
vaak geluisterd heb begint de tekst door te dringen en heel vaak versta 
ik hem dan nog maar half (of niet, aangezien sommige bands Japans of 

IJslands zingen :D) In Fall~ zit ook geen zang.

wat vind je de mooiste titel van je eigen nummer? 
Oei, dat is een moeilijke. Ik houd een boek bij met mooie zinnen die ik 

overal oppik om mijn kunst en muziek namen te kunnen geven en héél soms 
rolt daar een gedicht of tekst uit. Ik vind The End of the Moon erg 

mooi. Het geeft mij een soort onbereikbaar, mysterieus en mystiek gevoel. 
Daarnaast vind ik We Are the Universe ook mooi. Dit is de titel van het 
intro van ‘The Resistance Stadium Tour’ van Muse in 2010. Ik val vaak 

terug op titels die voor mij heel onbereikbaar en gevoelsmatig heel beladen 
voelen. Voorbeelden van andere mooie zinnen: Bridge to Nowhere, A 

moment in Eternity, The Edge of the Unknown, Beginning of Night’s End, 
How to Disappear Completely van Radiohead, GET THIS NOISE OUT.. 

van Face Tomorrow en And the Way to the Moon Opens.

wat heeft kunstbende voor jou betekend?
Kunstbende heeft mij ieder jaar een doel gegeven om naartoe te werken. 

Het heeft me gemotiveerd en gestimuleerd om door te gaan en mezelf 
verder te ontwikkelen in de creatieve sector. In het begin vooral in de 
beeldende kunst, later kwam daar ook muziek bij. Ik heb ervaring op 

kunnen doen en inspiratie en ik heb feedback gekregen om mezelf te kunnen 
verbeteren. 

oké, eerst even een raadsel... Wat hebben 
Jan Kooijman, Krezip en Yes-R met elkaar 
gemeen? Juist, zij zijn hun carrière ooit 
begonnen bij kunstbende!

kunstbende is de jongerenorganisatie voor 
talentontwikkeling en organiseert jaarlijks dé wedstrijd 
voor jong creatief talent, tussen de 13 en 18 jaar. er 
zijn acht verschillende categorieën waarvoor jij je kunt 
inschrijven: muziek, dans, dJ, Theater & Performance, 
Taal, expo, film & animatie of fashion. voor de 
voorrondes zijn we op zoek naar talent! schrijf je in voor 
één of meerdere van de categorieën en maak een act 
van maximaal 5 minuten, een kunstwerk of een dj-set 
van 15 minuten en ding mee naar vele mooie prijzen! Zo 
maak je kans op workshops, masterclasses, fotoshoots, 
studiotijd, optredens en de gouden spotlight!! Check 
voor meer info en inschrijven www.kunstbende.nl

TalenT? JiJ? 
natuurlijk wel!
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suPer talent! de sToere maury 
BeWiJsT daT kunsT nieT Belegen HoefT Te ZiJn. 

diT Jonge suPer TalenT geefT ons 
een kiJkJe in Haar Wereld van muZiek, 

oPTredes en kunsT!
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guangPen
fountain of light
liCHT sPugen
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ai weiwei
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als HeT goeds komT van ver Hoor Je Weleens. in HeT geval 

van ai WeiWei geldT daT Zeker. WaT BeTekenen ZiJn TiTels 

en Hoe kan Je Zien WaT de CHinese TiTel BeTekenT Zonder 

de CHinese karakTers Te kennen?

chinezen met 

fountain of light
een sTralend monumenT
in de tuin van de Pont staat een enorme glimmende bling-
bling kandelaar van wel 7 meter hoog. dit lijkt wel hoog maar 
eigenlijk verwijst het naar een nog veel groter monument 
namelijk de 400 meter hoge toren van tatlin. vladimir tatlin 
was een russische kunstenaar van zo’n 100 jaar geleden. hij 
ontwierp een monument ter ere van de russische revolutie. 
hij geloofde oprecht dat met het communisme, de opmars 
der mensheid begon. dat optimisme wou hij uitstralen met 
dit monument van glas en staal. nogal ambitieus want de 
verschillende etages, met kantoren voor de partijbonzen, 
moesten ook nog eens draaien. het is uiteindelijk nooit 
uitgevoerd op die schaal, maar ai weiwei gebruikt het 
ontwerp, eveneens in staal en glas opgebouwd maar nu 
met kristallen. hij noemt het the fountain of life. is de 
titel ironisch bedoeld? is het nog steeds een ode aan het 
communisme? of meer aan de bling-bling?

ai Weiwei is misschien wel één van de bekendste kunstenaars van dit 
moment. Hij werkt en woont min of meer gedwongen in China. de 

Chinese regering is namelijk niet zo blij met zijn politieke standpunten 
en zijn strijd voor de vrijheid van het Chinese volk. daarom heeft hij 
sinds 2011 huisarrest en mag Beijing niet uit. medestanders van over 
de hele wereld hebben zelfs geld in zijn tuin gegooid om hem vrij te 

kopen, maar helaas werd er niet genoeg geld verzameld. 

voor ai Weiwei is kunst een manier van leven en een manier om 
dingen te veranderen. Hij maakt van allerlei soorten materiaal 

gebruikt en verwijst vaak naar zijn eigen Chinese cultuur. Zo liet hij 
bijvoorbeeld een onvervangbare eeuwenoude Chinese urn kapot 

vallen en schilderde hij Coca Cola logo’s op antieke vazen. om plaats 
te maken voor vernieuwing moet je volgens ai het oude vernietigen. 

ai weiwei is nog tot 24 juni 2012 in de Pont te zien.

Als je goed kijkt naar de karakters van Fountain of Light kun je de betekenis raden!

Vuurtoren

Zon

Lamp

Dit is het karakter voor spugen. 
Zie jij het “mondje”?

Chinees voor beginners:
dingen die met de mond gemaakt kunnen 

worden hebben “een mond” in het karakter. 

 口  mond

 喷 spugen

 吃  eten

Vurig

Wie is 
ai weiwei
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N(I)ET ECHT
Zelfs als je met je neus bovenop dit werk zit, kan je 
(bijna) niet zien dat dit geen echte zonnepitjes zijn. Ai 

Weiwei liet ze namelijk van porselein maken en stuk voor 
stuk met de hand beschilderen! Porselein is een typisch 
Chinees product, net zoals kaas in Nederland. Hij liet 
ze maken in Jingdezhen het Chinese Gouda van het 

porselein. 16oo inwoners van dit stadje werkten aan de 
miljoenen zonnepitjes en hadden er een goed inkomen van.

sunflower seeds
meer dan geWone ZonneBloem PiTJes

Hoewel de titel Sunflower Seeds gewoon op de miljoenen 
pitjes lijkt te slaan, ligt de ware betekenis veel dieper. hij 
verwijst namelijk naar de grote hongersnoden in china tijdens 
het regime van de communistische dictator mao zedong. 
zonnebloempitten kun je eten, maar mao gebruikte de 
zonnebloem als een symbool voor zijn macht. hij zag zichzelf 
als de zon, en de chinese bevolking als zonnebloemen. deze 
bloemen kijken namelijk altijd richting de zon. miljoenen 
mensen stierven destijds van de honger of werden vermoord. 
misschien kun je daarom de miljoenen pitjes wel zien als een 
groot massagraf voor alle mensen die zijn overleden.

Chinees voor beginners
dingen die groeien heBBen sPrietjes

Chinees is één van de allermoeilijkste 
talen om te leren. daarom bestaan er 
verschillende ezelsbruggetjes om de 

ingewikkelde karakters te onthouden. Zo 
hebben dingen die groeien vaak een soort 

van sprietjes. kijk maar!

Bloem

GroeienVrouwelijk

 菜  groente

 茶 thee

 花  bloem

 荷兰  Nederland

 葡萄  druif

 葵花  zonnebloem

 草  gras

 菠菜 spinazie

Op internet zijn filmpjes te vinden waarin je kunt zien hoe de pitjes gemaakt 
worden: http://www.youtube.com/watch?v=PueyywpkJW8&feature=relmfu. 

De leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Breda leren Chinees.  
Ze lichten een tipje van de sluier op……

Sprietjes

Als je goed kijkt naar de karakters van Sunflower Seeds kun je de betekenis raden!

Vriendelijk



葵花籽
kuiHuaZi

sunflower seeds 
ZonneBloem PiTTen
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dirk Braekman
s.h.-l.o.-05 2005
Wat betekent die titel in uw werk?
dirk: mijn werken krijgen geen titels, omdat die de 
toeschouwer teveel ‘stuurt’. met andere woorden, een titel 
neemt veel weg van de interpretatie van de toeschouwer. 
Bij mijn werk gaat het om het beeld als beeld. een titel en 
uitleg doet afbreuk aan het beeld. 
Bij deze titel zal ik jullie voor deze keer iets meer vertellen. 
de initialen verwijzen meestal naar een stad, plek of 
situatie, maar dat is niet altijd zo! het zijn in de eerste 
plaats initialen om het beeld te catalogeren. Bij dit beeld 
staat de s.h. voor shanghai en de l.o. voor londen.  
05 staat voor het opnamejaar en 2005 verwijst naar het 
jaar van de print zelf. het is wel degelijk een opname die 
ik in shanghai maakte, maar dan wel van een lichtbak waar 
een foto van londen in hing. een zoveelste bewijs dat het 
onbelangrijk is om dat te weten.

Verandert een werk door een titel?
dirk: zeker. 100%, vanaf het moment dat je de titel 
leest. door een code en een cijfer te gebruiken laat 
je het helemaal open voor de toeschouwer. maar 
zelfs de benaming ‘zonder titel’ geeft al teveel sturing. 
dat is voor mij ook een titel. dus, voor mij enkel 
catalogeringssystemen.

Waar slaaT die TiTel oP?
HÉ kunsTenaar!

kunsTenaars verZinnen de meesT 

vreemde TiTels. leT maar eens oP de 

naamBordJes in HeT museum. Zo liJkT 

s.H.-l.o.-05 2005 van dirk Braekman 

Wel de naam van een roBoT en Zou 

marC mulders meT ZiJn guCCi Hell 

een eCHT fasHion viCTim ZiJn? gelukkig 

ZiJn Hedendaagse kunsTenaars (over 

HeT algemeen) nog in leven, dus dan 

mogen Ze HeT mooi Zelf uiTleggen!

dirk Braekman s.h.-l.o.-05 2005
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dirk in het kort
dirk Braekman (1958) WoonT er WerkT in genT. 
HiJ is vooral Bekend vanWege ZiJn donkere 
en sobere foTo’s. de griJZe Tonen maken HeT 
mysTerieus. HiJ foTografeerT ruimTes, die oP 
HeT eersTe geZiCHT oP goedkoPe HoTel kamers 
liJken (Waar nieT alleen geslaPen WordT).  
deZe ruimTes verTellen een heel verhaal, Je 
moeT alleen Wel goed kiJken! de duideliJke 
deTails geven een voorZiCHTige Blik in HeT 
verleden van de ruimTes. WaT Zou ZiCH daar 
hebben afgespeeld?

marc in het kort
marC mulders (1958) WoonT en WerkT in 
oosTelBeers, een klein dorPJe Tussen TilBurg 
en eindHoven. HeT eeuWenoude THema van 
leven en dood komT vaak Terug in ZiJn Werk. 
Hiervoor geBruikT HiJ christelijke beelden die 
We vooral uiT de oude kunsT kennen. HiJ kiJkT 
BiJvoorBeeld Heel goed naar onder andere 
remBrandT en manTegna (kijk voor deze 
Italiaanse meester ook even op pagina 18). marC 
ToonT de sCHoonHeid van HeT leven, maar de 
vergankelijkheid ligT Wel alTiJd oP de loer, als 
een mooie Bos Bloemen die langZaam verWelkT. 
daarnaasT ComBineerT HiJ de eeuWenoude 
Beelden van HeT CHrisTendom meT zaken uit 
onze tijd, guCCi Hell is Hier een mooi voorBeeld 
van. mode & religie komen samen.

marc mulders gucci hell

marC mulders
gucci hell

Ik hou van mode, koop ‘t graag en zie het graag in de mode 
tijdschriften. maar als ik de voque, de cosmopolitan of de 

elle koop wil ik wel mode zien! 

en wat zag ik in het gekochte modeblad de ‘voque’ 
in 2003...bij de advertenties van zowel gucci als 

dolce&gabanna als tom ford; naaktfoto’s i.p.v. kleding 
(en nog lelijke naaktfoto’s ook!).

zowel dolce&gabanna, als gucci hadden reclames 
waar het oog eerst het naakt ziet en dan de kleding. Bij 
Dolce&Gabanna zag je een vrouw haar kruis filmen, bij 

gucci haalde een jongen brutaal een onderbroek weg bij 
(zijn?) meisje. Bij de parfumlijn van tom ford stond zijn 

flesje recht voor het kruis van een vrouw...nou vraag ik je... 
en niemand die er iets van zei!

Kinderachtig vond ik het. want het was eigenlijk de 
omgekeerde wereld. seks reclames als mode reclames was 

toen al ‘cool’, maar ik dacht da’s de wereld op zijn kop. 
wat zou jezus of mohamed hier wel niet van denken?!  

niet best denk ik, zij zullen het wel best ‘des duivels’ vinden, 
dus dacht ik aan de hel!

en als je ‘kwaad’ bent kun je maar beter gauw iets leuks 
gaan doen. dus knippen en plakken en kunst maken in dit 

geval. ik maakte een schedel, stopte die stomme reclame in 
een oogkas weg, en liet jezus ondersteboven, van de neus 
glijden. het was immers de omgekeerde wereld voor mij!

en zo maakte ik een kunstwerkje als kritiek op 
dit soort advertenties.
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BlauW, BlauW, BlauW, 
het zien duurt een seconde, de gedachte blijft altijd,

hier kom ik aan, hier blijf ik staan, geef ik mezelf aan jou, 

BlauW, BlauW, BlauW. 

blAuW is de kleur die overal is 
en je meeneemt als een middelpuntvliedende kracht.

anish kapoor, Duizend namen/a Thousand Names/ 2005, langdurig bruikleen, de Pont Tilburg.

.
voor meer blauwe creativiteitsontwikkeling en voor samenwerking in  

cultuureducatie zie www.cist.nl en www.icqweb.eu
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verandert een werk 
door een andere titel?

anri sala, Title Suspended, 2008
kunsthars, rubber handschoenen, elektrische motor,
de Pont Tilburg.

de naam van dit werk vraagt gewoon om goede ideeën voor 
titels. Title Suspended betekent namelijk letterlijk titel uitgesteld. 
laten we de kunstenaar maar eens een “handje” helpen. 
krabbel je eigen titels er maar bij!
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erik  Bluefish
Een vriendin heeft het geheugen van een goudvis dus  
ze wordt ‘goldfish’ genoemd. Toen we voor mij iets 
verzonnen vonden we blue allebei de mooiste kleur.

eline  Lientje
mijn moeder noemde mij vroeger lientje en mijn  

vriendinnen omdat ik vroeger erg klein en schriel was

sharan  Sharanzig
De beste woordspeling die er bestaat. 

Bedacht door gestoorde vriendin.

Bente  Bentje
Omdat ik klein ben.

yme  Beer
Zo noemde de drummer van mijn band mij, 

maar ik weet eigenlijk niet waarom

Zoe  Kiwi
Omdat een vriendinnetje mijn naam schreef 

als Zowie en dat werd kiwi

daan  Banaan
Vroeger was het een pestnaam maar nu ben ik er wel 

trots op. Ik heb zelfs een bananenpak.

Bram  Pablo
omdat ik op een mexicaan lijk

maureen  Mau mauw
mau 1, mau 2 ,mau 3.

Jesse  Frozen fire
Game naam; want ik ben 

behoorlijk verslaafd aan gamen 

nils  Champions 

laura rozen  Lara Rosas
Zusje van Lara Croft.



JusT            yourself!
Zoals de titel van een kunstwerk de betekenis kan beïnvloeden, zo kan een naam het 
imago van een persoon bepalen. denk maar aan sterren als Jay-Z, madonna en lady gaga.
kunstenaars gebruiken dit imago trucje ook. Wist je bijvoorbeeld dat popart kunstenaar
Andy Warhol (je kent zijn Campbell soepblikken vast wel) eigenlijk andrej Warhola heet? 
de kunstenaar Marcel Duchamp (bekend van zijn urinoir) verkleedde zich graag als vrouw 
en noemde zich dan rrose sélavy. als je de naam hardop zeg klinkt het als het franse 
Eros, c’est la vie. dit betekent Eros (verlangen), dat is het leven. een naam kan dus veel 
veranderen aan de manier waarop mensen jou als persoon zien.       vroeg aan de 
leerlingen van het Maerlantcollege (Eindhoven), het Stedelijk Gymnasium (Breda), het 
Lek en Linge college (Culemborg) en van het 2 College (Tilburg) naar de naam die 
beter past, en waarom kozen zij deze ‘artiestennaam‚?

vera  Veer
Afkorting van mijn naam

Janneke  Janneman Pollewop
Bijnaam van de oppas toen ik klein was.

Joëlla  C’est Jojo
Voor liefde voor Frans 

en koosnaam sinds de basisschool

rein  Henkmaster
In een bepaalde fase gebruikte ik de naam Henk vaak. 

Toen hebben vrienden me zo genoemd.

Bram  TC Petje
Omdat ik altijd een petje draag

Wezzel  Weazy J. Meister

rebecca  Gebrekka
Ik ben geboren met een heupafwijking  

en loop daarom met krukken. 

achternaam osmanovic  Osman op zun fiets 
Omdat mijn achternaam in het  

Nederlands klinkt als “Osman op zun fiets”
nihaad  Prinsesje

Omdat ik een prinsesje ben, Toch?

marjolein  Lijntje lance
Dat klinkt veel leuker.
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titels toen & nu
san seBasTian

andrea mantegna, St. Sebastian, 1456–1459, tempera op paneel, 
68 × 30 cm, Kunsthistorisches Museum Wenen. 

de legende van de heilige sebastiaan is geen vrolijk verhaal. 
het speelt in de eerste eeuwen na christus; een periode 
waar romeinen de macht hadden en het christendom 
een verboden religie was. Sebastiaan was officier in het 
romeinse leger. de jongeman was echter in het geheim 
christen. wanneer zijn vrienden, marcus en marcellinus, 
vanwege hun geloof, ter dood worden veroordeeld is 
hij solidair. hierdoor wordt sebastiaan ook ter dood 
veroordeeld. hij wordt beschoten met pijlen en voor dood 
achtergelaten (pikant detail: zijn hele lijf wordt doorzeefd 
met pijlen, maar zijn edele delen worden niet geraakt). 
gelukkig wordt hij gevonden door de heilige Irene. zij 
verzorgt de gewonde man, totdat hij weer helemaal is 
opgeknapt. als sebastiaan weer de oude is vertrekt hij 
richting rome om de romeinse keizers te vertellen dat de 
christenvervolgingen moeten stoppen. als hij op de trappen 
van de keizerlijke tempel zijn verhaal doet, wordt hij weer 
gearresteerd. hij wordt door de beulen doodgeknuppeld 
en in het riool gegooid. irene vist de heilige uit het water en 
begraaft hem buiten de stad. hij werd meteen in de hemel 
opgenomen. kijk maar eens in de linkerbovenhoek. Daar 
zie je hem gaan…op een paard in een wolk. 

sommige TiTels ZiJn van alle TiJden. san seBastian is 

een Bekende heilige uiT de derde eeuW, maar ZiJn naam WordT 

nog sTeeds geBruikT in de kunst.
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in de kunst is de heilige Sebastiaan, of San Sebastian zoals hij 
vaker wordt genoemd, een populair thema. de legende gaf 
namelijk een goed excuus om een (bijna) naakte man te tonen. 
het afbeelden van naakt zonder reden (zoals tegenwoordig in 
de Playboy) was vroeger nog een groot taboe. meestal wordt 
Sebastian getoond als een vastgebonden man met pijlen in 
zijn lichaam. zoals te zien op het beroemde vijftiende eeuwse 
schilderij van de italiaanse schilder andrea mantegna (1431-
1506). Sebastian werd, ten tijde van de grote epidemieën in de 
veertiende eeuw, een pestheilige. men geloofde namelijk dat de 
pest door goddelijke pijlen werd verspreid. omdat Sebastian de 
pijlenregen zou hebben overleefd, werd hij beschermer tegen 
de zwarte dood. zodoende zijn er veel oude kunstwerken 
met San Sebastian als titel. kijk maar eens op google hoeveel 
werken van deze heilige bestaan.

Wat denk jij? Kijk eens goed naar de houding van het lichaam. 
Zou Mantegna San Sebastian willen afbeelden als een martelaar 

met pijn of wil hij vooral laten zien hoe goed hij een naakt 
mannelijk lichaam kan schilderen? 



de van oorsprong Indonesische kunstenares 
fiona tan (1966) maakte in 2001 een video-installatie  

met de titel Saint Sebastian. in de video brengt ze 
oosterse tradities uit japan en de christelijke beeldtaal 

uit het westen bij elkaar.

De film toont jonge meisjes, die pijlen op een onzichtbaar 
doel afvuren. de meisjes doen mee aan het traditionele 

toernooi van kyudo.  volgens de traditie moeten de meisjes, 
in prachtige zijden klederdracht, een pijl richting het doel 
schieten om een volwassen vrouw te worden. de meisjes 

stralen volledige concentratie uit. de ogen zijn strak op het 
doel gericht, ze halen rustig adem en schieten met volledige 

controle over het lichaam de pijl weg. 

de titel verwijst naar het boogschieten zelf. San Sebastian 
is namelijk de beschermer van de (boog)schutters. door 

dit oosters getinte werk een westerse titel te geven brengt 
tan twee werelden samen: het christelijke verleden en de 

oosterse tradities. maar ze maakt ook een belangrijk verschil 
tussen oost en west duidelijk. 

in het westen is het bereiken van een doel belangrijk. je 
studeert hard, omdat je graag arts wilt worden, of je slooft 

je uit op het voetbalveld, omdat je net zo goed als messi wilt 
worden. je gaat een doel achterna en bent pas tevreden als je 
het bereikt hebt. voor Sebastian was dit doel zijn geloof tonen 
aan god, ongeacht de gevolgen. zijn marteldood bracht hem 
juist dichter bij zijn doel. dit was namelijk het aller grootste 

offer wat je aan god kon brengen, waardoor je zeker was van 
een plekje in de hemel. 

In de oosterse filosofie gaat het juist om je zelf iets ten doel 
te stellen. door het hebben van een doel krijgt het leven 

zin. het bereiken is minder belangrijk dan de passie. juist het 
alles op alles zetten om profvoetballer te worden geeft meer 
voldoening dan het zijn. het doel van de boogschutters in de 

film van Tan is dus ook symbolisch. Het schieten zelf is een 
horde die ze moeten nemen op het pad naar volwassenheid. 

de titel is interessant omdat het vragen oproept over het 
contrast tussen oost en west. dit kunstwerk maakt dat wij 

onze eigen westerse cultuur met andere ogen gaan bekijken. 
da’s wel boeiend.

san seBastiaan in 2001
sCHieTende JaPanse meisJes

19

Denk daar maar eens over na! Wat is volgens jou 
belangrijker? Het stellen van een doel, zodat je daar 

helemaal voor kunt gaan en je leven zin krijgt. Zoals de 
Japanse meisjes hiernaast. Of  ben je pas tevreden als je 

dat doel bereikt hebt?
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deZe leT Ters geven informaTie over HeT gediCHT: 

Titel 

auteur

datum

Voor de echte nieuwsgierigen: 
Heb je de gegevens gevonden? Zoek via google hoe oud of jong de auteur was, 
toen hij dit gedicht schreef. Kijk voor de antwoorden snel op pagina 27!
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column teuntje  als je in een museum wel eens op de bordjes 
kijkt zie je, met name bij hedendaagse kunst, met enige regelmaat 
het informatieloze ‘zonder titel’ staan. Zwaar frustrerend als je 
wilt weten wat een kunstwerk voor moet stellen. Het is alsof je 
in dierentuin een bordje met ‘naamloos dier’ ziet staan naast een 
kooi met vreemdsoortige roofdieren. Je weet nog niets! Lekker lui 
van de kunstenaar! of zit er toch een diepere gedachten achter 
het ontbreken van de titel? misschien wil de kunstenaar dat we zelf 
nadenken? drie titelloze werken op een rij. en wij doen alvast een 
aantal goede titel suggesties. gewoon omdat het kan (en leuk is!). 

katharina grosse
De titelloze kleurexplosie van de Duitse Katharina Grosse (1961) 
is een typisch werk waarbij je op het bordje kijkt voor meer info. 
maar helaas pindakaas, dit is een ‘Zonder titel’. alleen de vreemde 
code (1046L) onderscheidt dit werk van de rest van katharina’s 
kleurige oeuvre. Toch is het ontbreken van de titel geen luiheid, 
er zit een diepere gedachte achter. de kracht van dit werk is juist 
dat het niets voorstelt. Je moet niet kijken naar de voorstelling, 
maar naar de verf en de kleuren zelf ! katharina toont in haar werk 
de essentie van het schilderen. Verf op doek, niets meer en niets 
minder. Als dit werk een titel had zou deze alleen maar afleiden 
van de verf zelf. maar omdat titels zo leuk kunnen zijn toch een 
paar ideeën, wat dacht je van: ontploffing, reuzengolf of extreme 
regenboog?

rosemarie Trockel
Het slapende hondje, met zijn aandoenlijke feestmutsje, van 
rosemarie Trockel is ook een werkje wat vraagtekens oproept.  
is het hondje dood of slaapt hij een feestroes uit? gelukkig 
heeft de kunstenares in dit geval wel een duidelijke ondertitel 
toegevoegd, Gewohnheitstier I. dit betekent gewoontedier, een 
woord wat wordt gebruikt voor mensen die graag vasthouden 
aan dezelfde gewoontes. door een dierlijk begrip aan de mens 
te koppelen legt rosemarie de relatie tussen mens en dier onder 
de loep. Het menselijke feestmutsje van de hond is ook een 
verwijzing naar de gewoonte (!) van mensen om eigen gevoelens 
aan dieren toe te schrijven. denk maar eens aan de kleine hondjes 
(à la Paris Hilton) met jurkjes aan. omdat de kunstenares eigenlijk 
een beetje vals speelt met de ondertitel geven we toch een paar 
alternatieven: Feestbeest, Katerige hond en ‘Wie heeft al het 
bier opgedronken?!’ 

guido geelen
als je snel langs dit werk van guido geelen loopt lijkt het op een 
gigantische spin. maar als je goed kijkt ontdek je dat het lijf uit twee 
urinoirs bestaat en de poten wel verdacht veel lijken op ouderwetse 
pijpen. ook dit vreemde werk is zonder titel. de ondertitel, urinoirs, 
geeft wel iets weg over de vorm maar niet over de betekenis. 
Waarom heet het werk geen spin of wc-monster?? guido vindt het 
belangrijk om zijn werkproces te laten zien. alles van het bronsgiet 
proces is nog aanwezig. dus dat het op een spin of hart lijkt heeft 
alleen maar met de brons aangietkanalen te maken, maar levert veel 
associatiemogelijkheden die je gaat missen door het een sturende 
titel te geven. ‘Zonder titel’ past dus veel beter.

Trockel, Zonder titel (Gewohnheitstier I), 1990, de Pont/Tilburg.

geelen, Zonder titel (urinoirs), 1994, de Pont/Tilburg.

Teuntje (23)
Grafisch ontwerper 
&kunstgeschiedenis
studente in Utrecht.

grosse, Zonder titel (1046L), 2010, de Pont/Tilburg.

zonder TiTel



waterman: (20 jan) Jij bent een wervelwind. een frisse 
wind met ideeën. lievelingskleur is zilverachtig blauw. 
Je houdt van vliegen: het liefst zou je piloot worden. 
daarom zal de lucht van Turrell jou wel aanstaan.

vissen: (19 febr) Jij bent echt een kei in het aanvoelen 
van stemmingen. Je houdt van zachte kleuren en water  
is je element. daarom zal jij je wel thuis voelen bij 
Reinout van Vught.

ram: (21 maart) Je kunt een wilde zijn: een haantje de 
voorste. felle kleuren kun jij wel waarderen. misschien  
lijk je wel op Katharina Grosse?

stier: (20 april) Jij bent een doorzetter. stieren zijn 
bouwers, maar voelen zich toch vooral in de natuur thuis. 
De Groene Kamer lijkt wel natuur met bouwstenen. dus 
dat moet wel passen.

tweelingen: (21 mei) flitsend, nieuwsgierig en alert. 
maar als een echte tweeling heb jij twee kanten. Je valt 
op heldere en levendige schilderijen maar je bent ook 
reflectief  dus Vertigo van Kapoor zou wel eens echt iets 
voor jou kunnen zijn.

kreeft: (21 juni) de kreeft is het liefst in zijn eigen 
omgeving is. eigenlijk zou de veldstudio van de Cordier 
wel bij je passen; een eigen hutje. maar je bent ook 
fantasierijk en gevoelig. Je zult daarom misschien wel van 
de fantasiewereld van Guido Geelen houden. daar kan jij 
echt bij weg dromen.

leeuw: (23 juli) Je bent een zonnig type en je staat 
midden in de spotlight. oranje en bling bling kleuren 
spreken je aan. de kunst die bij je past mag best wel 
opvallen dus Henning met zijn krioelende kleuren?

maagd: (23 aug) maagden zijn echte perfectionisten. Je 
hebt ook een hekel aan te veel zweverigheid. Jij houdt 
van structuren net als Richard Long.

weegschaal: (23 sept) Jij bent een echte koorddanser. 
Zoekt overal het evenwicht: Jij kunt je inleven in Job 
Koelewijn, die in new york zichzelf in balans houdt.

schorpioen: (23 okt) voor schorpioenen is het alles of 
niets. Jij vind het vaak spannend om dingen helemaal te 
doorgronden. donkere hoeken en kelders vindt jij wel 
uitdagend. misschien zal daarom het gat van Kapoor wel 
wat voor je zijn.

Boogschutter: (22 nov) Jij houdt van reizen en avonturen. 
Fotografie is je hobby. Saturnus is jouw planeet dus 
vergaap jij je maar aan de sterrenhemel van Angela Bulloch.

steenbok: (22 dec) Jij kunt heel geconcentreerd zijn, 
als iets je echt interesseert. Jij houdt van scheikundige 
proefjes. net als Sigmar Polke ben je een echte alchemist.

Welk kunsTWerk PasT BiJ Jou 

volgens de sTerren?

geelen, Zonder titel (urinoirs), 1994, de Pont/Tilburg.
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Thierry de Cordier, Veldstudio (observatorium voor de studie van het landschap), 1995, de Pont/Tilburg.



Je kenT Ze Wel. van die 

kunsTWerken Waarvan nieT 

Helemaal duideliJk is WaT HeT 

oBJeCT moeT voorsTellen. aan 

Jou de Taak om er een graPPige 

TiTel voor Te verZinnen. 

WaT daCHT Je van HeT vreemde 

WagenTJe van THierry de 

Cordier? is HeT nu een laCHende 

roBoT of geWoon een 

levenloZe meTalen doos? 

You name it!

marsWagenTJe
alsof hij zo naar Mars gestuurd kan worden. het metalen 
wagentje, ongeveer net zo hoog als je kleine broertje, lijkt 
met zijn strakke blik en rupsbandjes helemaal klaar voor 
de missie. als je ooit beelden van landingen op vreemde 
planeten hebt gezien (of een science fiction film) zul je deze 
overeenkomst vast en zeker zien. dus marswagentje zou 
een goede titel voor dit kunstwerk kunnen zijn! 

Hoe heet ie nou echt?
het werk  is van de Belgische kunstenaar Thierry De 
Cordier (1954) en heet Veldstudio (observatorium voor de 
studie van het landschap). de kunstenaar heeft een nauwe 
band met de natuur en observeert deze continue. door 
het deurtje kan een volwassen persoon zichzelf net in 
het wagentje proppen. om vervolgens door de donkere 
spiegelende raampjes naar buiten te kijken. in deze introverte 
ruimte zoekt de kunstenaar een schuilplaats voor een 
buitenwereld, waarmee hij toch geen contact kan krijgen. hij 
zit waar hij zit en hij beschouwt de wereld, hoewel de studio 
met de rupsbandjes zich kan verplaatsen. als je goed kijkt kun 
je boven het deurtje een inscriptie lezen: ‘Hierin bereid ik mij 
voor om schaterlachend deze eeuw te verlaten’. de schaterlach 
gebruikt de cordier vaker in zijn werk.

inscriptie: ik bereid me voor om te vertrekken
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de pont is jArig
HeT museum is 20 Jaar Jong

Tja…toen Wil Engel 20 was, 
werkte hij al 5 jaar in de fabriek, 

voor 26 gulden in de week..

Mr. Jan de Pont heeft 
het helaas niet meer 
zelf meegemaakt dat 
het museum dat naar 
hem vernoemd is in het 
fabriekspand werd gevestigd 
waar hij vroeger nog als 
adviseur bij betrokken was. 
Maar hij had het vast heel 
leuk gevonden!
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Oproep: De Pont bestaat 20 jaar. 
Wie heeft er foto’s van De Pont 
van afgelopen 20 jaar? Stuur je 
mooiste op en jouw foto maakt 
kans geëxposeerd te worden in 
de jubileumtentoonstelling van  
De Pont.. Check www.depont.nl 
of facebook voor informatie over 

De Pont in the Picture..

HeT kan verkeren in 20 jAAr : 
faBriek van Toen naar kunsT van nu

museum de Pont was vroeger een oude wolspinnerij. een fabriek met 
veel machines, stof, en herrie. Je moet maar eens in De Pont het filmpje 
over deze wolspinnerij te komen bekijken. daarin vertelt bijvoorbeeld 

wil engel hoe hij van fabrieksarbeider museummedewerker werd. in het 
gebouw is nog veel te vinden van die textielfabriek. kijk alleen maar eens 
naar de stalen deurtjes. dat zijn de wolhokken; vroeger werd daar de wol 

van schapen uit heel de wereld opgeslagen.

de textielindustrie zakte in en de fabriek moest stoppen. gelukkig
 zag stichting de Pont er wel een mooi museum in. stichting de Pont  

was opgericht om een mooie invulling te geven aan de wens van  
Mr. Jan de Pont die zijn geld had nagelaten om hedendaagse kunst te 
stimuleren. met de erfenis van mr. jan de Pont kon men beginnen met 

verbouwen en de eerste kunstwerken aankopen. 

nu…20 jaar later heeft het museum een vaste collectie van zo’n 
600 kunstwerken en is het uitgeroepen tot een van de beste particuliere 

musea voor hedendaagse kunst ter wereld.  
ha …het kan verkeren!



“Toen ik 20 was, zat ik nog op de Rietveld academie. 
Het kon nog alle kanten op. Ik heb bijvoorbeeld een 
pannenkoekenrestaurant gerund en met dolfijnen 
gewerkt. Ik was natuurlijk al heel erg geïnteresseerd 
in kunst. Ik ben begonnen met rondleidingen te geven 
in het Stedelijk Amsterdam en werd ik conservator 
bij Gemeentemuseum Arnhem, bij de beroemde 
Pierre Janssen (een BN’er die kunstprogramma’s op 
TV had). Daarna heb ik meegewerkt aan bijzondere 
exposities , zoals La Grande Parade. Via een baan in 
het van Abbemuseum in Eindhoven heb ik uiteindelijk 
de geweldige uitdaging  gekregen om de eerste 
directeur van De Pont te worden.“

hendrik driessen 20 jAAr-nu 
iemand die vanaf het begin bij het museum werkte is directeur hendrik driessen. hier zie je hem toen hij 20 was. 
zou hij toen enig idee hebben gehad dat hij museumdirecteur zou worden? het kan verkeren in 20 jaar: 
van dolfiJnenTemmer naar museumdireCTeur.

“Ik zat 20 jaar geleden nog in mijn moeders buik. 
Geen idee dat er dat moment een museum werd 
geopend waar ik nu zoveel mee te maken heb. Voor 
mij is het allang een inspiratieplek. Ik was super blij 
toen ik op mijn zestiende in De Pont opgeleid werd 
tot peer-to-peer rondleider. Dan kun je rondleidingen 
geven aan leeftijdsgenoten. Nu doe ik nog veel meer: 
kijk maar naar pagina 5. Daar zie je me in het 
filmpje Titel in Beeld. Nu word ik 20 jaar en ik zit op 
de Rietveldacademie. Of ik ooit directeur van De Pont 
ga worden…of een pannenkoekhuisje ga runnen? 
HET KAN VERKEREN..?”

naomi van dijck 20 jAAr-nu 
het kan verkeren in 20 jaar: naomi van dijck : JongsTe rondleider in de Pont 

welk Werk veranderde 
helemaal van Betekenis voor 
jou toen je de titel hoorde?

luuk: een werk van Penone met 5 bronzen 
boomstammen, het heet Sulla punta della 
dita. Het zei me eigenlijk niet veel totdat 
ik de vertaling van de titel hoorde: …op 
de vingertoppen. Toen zag ik pas dat het 
gewortelde vingers waren die ook echt 
vanuit de handafdruk van Penone voort 
komen. dat vond ik wel gaaf.

maartje: Bij de enorme beelden van 
schutte. Ze heten Grosse Geister. vooral 
door die verwijzing naar het woord geest 
zie ik ineens hoe ze op transparante geesten 
lijken.Ze zijn bijna doorzichtig omdat je 
door de spiegeling heel de omgeving ziet. 
en dat is eigenlijk heel gek, want ze ogen 
groot en massief maar de omgeving is meer 
aanwezig dan de glimmende geesten zelf ?!!!

de Peers luuk en maartje voor 111black drawings van dumas
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museum jan cunen (oss)
tentoonstelling: unfolded - scheltens & aBBenes

18 maart t/m 26 aug 2012

unfolded is de eerste overzichtstentoonstelling in een 
museum van de fotograaf Maurice Scheltens (1972) en beeldend 
kunstenaar Liesbeth Abbenes (1970). Hun foto’s bestaan uit 
objecten, zoals stoelen, shirts, parfumflesjes die met heel veel 
geduld zo geplaatst zijn dat er een beeld ontstaat, wat bijna 
plat lijkt in plaats van ruimtelijk. daarnaast maakt het duo 
stillevens met objecten die op zo’n manier zijn gerangschikt 
of gemanipuleerd dat er een heel nieuw object of beeld 
ontstaat. de voorwerpen krijgen een nieuwe betekenis. 
dit proces is ook wel beschreven als ‘moderne alchemie’: 
scheltens en abbenes creëren van niets iets. net zoals je bij 
de scheikunde les op school doet. 

meer weten? Je kunt meedoen aan een fotoworkhop. 
voor meer informatie kun je contact opnemen met  
aafke de Bruijn (a.de.Bruijn@oss.nl).

www.jancunen.nl 

van aBBemuseum (eindhoven)

Het van abbemuseum is een nieuwsgierig en eigenwijs 
museum. Ben jij dat ook? kom dan eens langs! ga in 
gesprek met onze cicerone over jou ideeën en stel vragen. 
Zij verzorgen ook dagelijks gratis mini-rondleidingen 
waar je gewoon bij aan kunt sluiten. en... iedere eerste 
donderdagavond van de maand zijn we gratis geopend van 
17.00-21.00 uur.

meer weten? kom je met de hele klas een bezoek brengen: 
boek dan een museumles op maat of een van de speciale 
workshops. voor vragen kun je terecht bij: 
loes Janssen (lgj.janssen@vanabbemuseum.nl)
 
leer het museum kennen via onze website:  
vanabbemuseum.nl/leren-en-beleven/
Zo is daar de Meet & Greet Film te vinden, die een kijkje geeft 
achter de schermen van het van abbemuseum. 

‘De snelste rondleiding [in een museum] van Nederland’. 
Of ‘Spectaculaire looping gaat dwars door muur van gebouw’. En 

‘wegens plaatsgebrek bouwt Efteling nieuwe achtbaan 
deels buiten het park’. Of misschien ‘oude stadsmuur 

krijgt nieuwe functie tijdens jaarlijkse kermis’. Weet jij ook 
een leuke titel voor dit werk?

kunsTBalie is alTiJd oP Zoek naar nieuWe, mooie en uitdagende kunstprojecten voor 
Jongeren. oP deZe Pagina’s Hedendaagse kunsT in vier BraBanTse musea, Waar de TiTel of 
BiJsCHrifT van HeT Werk een bijzondere rol sPeelT. mAAr WAt vind jij er eigenlijk vAn?
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Zwarte stropdas op witte blouse of zwarte sjaal op witte schort? 
Door de afsnijding en het inzoomen ontstaat een raadselachtig 
beeld. En is het eigenlijk wel kleding of kijken we naar een deel 

van een collage of schilderij?
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kunstbAlie wil als provinciaal expertise-
centrum voor kunsteducatie en amateurkunst de 

cultuurparticipatie van jongeren in noord Brabant 
stimuleren. Bent u op zoek naar kunst en cultuur in de 

klas of op school? 

gemeente museum helmond
tentoonstelling: martin Parr – assorted cocktail

24 april t/m 16 sept. 2012

Assorted Cocktail geeft een overzicht van de foto’s van 
de wereldberoemde fotograaf Martin Parr (1952). de 
tentoonstelling toont negen fotoseries, waaronder de 
beroemde serie ‘last resort’ over massatoerisme aan de 
engelse kust. daarnaast toont het museum een tiende serie, 
exclusief gewijd aan Helmond. 
Martin Parr is een van de meest bepalende (fotografische) 
verslaggevers van de huidige consumptiemaatschappij: seaside 
resorts, snackbars, braderieën en allerlei populaire toeristen- 
centra. Het levert foto’s op die origineel, onderhoudend en 
toegankelijk zijn. Tegelijkertijd laten Parr’s foto’s ons zien hoe wij 
ons leven hebben ingericht, hoe wij onszelf presenteren en wat 
wij als maatschappij waardevol of belangrijk vinden.

meer weten? voor meer informatie over de activiteiten, 
exposities en workshops voor het voortgezet onderwijs, neem 
contact op met annette Wilde (a.wilde@helmond.nl).

www.gemeentemuseumhelmond.nl

Vakantiefoto: ‘Gezellig’ in de rij voor een ijsje…
Een lekker ijsje eten in de zon, lachende gezichten, fun. De foto laat 

zien dat ijs eten ook anders kan worden beleefd. Of staan we zelf 
ook wel eens op deze manier in de rij?

moti: museum of the image (Breda)
tentoonstelling: rollercoaster

vanaf 29 april 2012

moTi, Museum of the Image is hét museum voor 
Beeldcultuur. een museum voor beeldcultuur past in een tijd 
waarin disciplines versmelten en een explosieve hoeveelheid 
beelden onderdeel uitmaken van ons dagelijks leven. voor 
moTi heeft schrijver Joost Zwagerman in de rol van 
gastcurator aan 100 prominente nederlanders gevraagd of 
ze voor de tentoonstelling rollercoaster een beeld willen 
selecteren dat gemaakt is in de 21ste eeuw. een beeld dat 
veelzeggend is voor de tijd waarin wij leven, maar het kan ook 
verband houden met iemands persoonlijk leven.

meer weten? Het uitgangspunt van educatie bij moTi is dat je 
leert door te doen en te ervaren. Je wordt door middel van 
verschillende actieve opdrachten, in het museum en op straat, 
ook gestimuleerd zelf aan de slag te gaan als ontwerper. 
vragen? mail Petra kwaadgras (petra@motimuseum.com).

www.motimuseum.nl > onderwijs

“While some may see them as the crazy ones, we see genius.”  
Bedankt, Steve. Het logo kennen we allemaal, de appel van 

Apple. Door een kleine verandering ontstaat een ander beeld. 
De hap uit de appel is vervangen voor het silhouet van Apple 

oprichter Steve Jobs. 

Wilt u advies en ondersteuning bij de ontwikkeling van 
cultuureducatie of een doorlopende leerlijn? kunstbalie 
heeft een uitgebreide dienstverlening voor het voortgezet 
onderwijs op dit gebied.

Ons totale aanbod van programma advies, 
workshops, projecten en diensten vindt u op: 
www.kunstbalie.nl > onderwijs > voortgezet onderwijs.
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ons aanbod stelt leerlingen in de gelegenheid om op diverse 
manieren in aanraking te komen met kunst en cultuur.

Informatie voor de docent



kleine TiTel 

groot verhAAl

diese kinder suchen ihre eltern
oorlogs slaCHTofferTJes?

Boltanski is een frans kunstenaar, maar 
omdat hij zijn titel in het duits heeft 

geschreven wordt meteen de link met 
de oorlog gelegd. Zijn deze kinderen 

hun ouders kwijt geraakt? of zijn ze zelf 
overleden? Want lijken de lampjes niet 

net aureooltjes? of leven ze nog, want het 
licht brandt nog.steeds. daarnaast zijn de 

kinderportretjes door draden allemaal met 
elkaar verbonden. lijkt wel een stamboom!

the greeting
geen geWone BegroeTing

Het werk is een slow-motion film waar 
drie vrouwen elkaar begroeten. niet echt 

spannend zou je denken, een gewone 
ontmoeting. maar als je goed kijkt zie je dat 
de jonge vrouw links en de oudere vrouw 

rechts beide zwanger zijn. dit is een Bijbelse 
ontmoeting. maria (moeder van Jezus) en 

elisabeth (moeder van Johannes) ontmoeten 
elkaar. de gewone titel verwijst dus naar een 

belangrijk moment in het Christendom. 

sulla Punta della dita
Handig BoomPJe?

in dit geval is de titel belangrijk om het werk 
te begrijpen. de italiaanse titel betekent op 
de vingertoppen. met deze kennis kun je 
inderdaad in de vijf bronzen takken lange 

vingers herkennen. daarnaast zit in het witte 
kristal de handafdruk van de kunstenaar zelf 
verwerkt. Penone wil graag mens en natuur 

weer samenbrengen. Hij ziet de lijnen in 
een vinger afdruk, zijn unieke kenmerk, als 

jaarringen van een boom. 

homeless cat
elke dag anders

vind je de weerman op televisie maar een 
beetje saai? dan is deze Homeless Cat iets 
voor jou! Het beeld verandert namelijk met 

het weer. schijnt het zonnetje in Tilburg, 
dan is bij de kat ook een strak blauwe 

lucht. Zodra het gaat regenen verandert de 
blauwe lucht in een grijze regenbui. de titel 
Homeless Cat is een beetje verwarrend. de 

kat is namelijk van Claerbout zelf dus niet 
echt Homeless, maar hij staat wel buiten.

Christian Boltanski, Diese Kinder suchen ihre Eltern, 1993.

Bill viola, The Greeting, 1995.giuseppe Penone, Sulla punta della dita, 1993. david Claerbout, Homeless Cat, 2011.

sommige titels lijken alledaags, maar als je de ware betekenis 
van de titel kent zul je het kunstwerk met heel andere 
ogen bekijken. kunstenaars vertellen via hun werk verhalen. 
ze willen dat je na gaat denken over dingen die normaal 
gesproken volledig aan je voorbij gaan. of ze willen dat jij 
jezelf verwondert over de schoonheid van de gewone dingen 
in het leven. de kunstenaar kan vele bedoelingen hebben. jij 
moet je best doen om het te begrijpen. een titel wordt door de 
kunstenaar vaak gebruikt om je een beetje op weg te helpen. 
als een clue voor een raadsel. achter een kleine titel kan dus 
een groot verhaal schuil gaan. 



diagonal comPosition
geen reCHTe liJnen

in deze foto is geen enkele rechte lijn te 
ontdekken, alleen diagonalen. Tot zover een 
logische titel. maar mensen met verstand 

van kunst zullen meteen aan van doesburg 
en de kunst rond 1920 denken. Zeker 

als je de primaire kleuren geel en blauw 
meeneemt. van doesburg werkte graag met 
diagonalen om beweging te suggereren. Hier 

kreeg hij zelfs ruzie over met zijn vriend 
mondriaan, die juist zwoer bij de rechte lijn.

Be more sPecific
levensgroTe sTemPel

 “Ben meer specifiek”, zegt de titel. Vreemd 
genoeg heeft koelewijn dit op een gigantische 
stempel gezet. Hij vraagt om uniek te zijn, maar 
met een stempel kun je oneindig doorklonen. 
een vreemde combinatie tussen titel en werk. 
Daarnaast verwijst Be more Specific naar The 
origin of species, het boek waarin bioloog 

Charles darwin zijn evolutietheorie beschrijft. 
en de basis van de evolutietheorie is dat je je 

juist moet aanpassen, dus veranderen. 

where and when? 
kiJkJe in de ToekomsT

dit lijkt op een smsje als je met je vrienden 
iets wilt afspreken. Toch ligt deze Where and 
When vraag complexer. sophie Calle heeft 
namelijk een waarzegster gevraagd om haar 

toekomst te voorspellen. Zodat ze die te slim 
af kan zijn, door de toekomstvoorspelling 

van de waarzegster alvast te volgen. Waar en 
wanneer krijgt in dit geval de betekenis van 
een opdracht. is het haar echte toekomst of 
wordt deze, door de waarzegster gemaakt?

the first PeoPle (i-iv)
Wel Hele groTe BaBies

marlene dumas schildert haar babies niet 
klein en schattig, zoals je ze kent uit de 

luierreclames. de baby’s zijn zo hoog als een 
volwassen persoon en je zou ze zelfs lelijk 

kunnen noemen. The first People heeft ook 
een diepere betekenis. Het verwijst naar de de 
eerste mensen adam en eva, maar ook naar 
de first man. de president van de verenigde 
staten. dus de The first People zijn zeker wel 

de belangrijkste mensen op aarde. 

lamP
een luguBer lamPJe

op het eerste gezicht is dit schilderij niet 
echt spannend. Het is vaal en misschien zelfs 
een beetje saai. maar maakt dit werk meer 
indruk op je als weet dat dit een lamp van 

mensenhuid is? Het werk toont de gruwelen 
van de tweede wereldoorlog. De officier van 

het concentratiekamp had deze lugubere 
lamp trots in zijn werkkamer staat, als teken 

van zijn macht. Juist door de alledaagse titel is 
het verhaal achter dit schilderij zo schokkend.

het Beeld
filosofisCHe TiTel

Zo eenvoudig als de titel op het eerste gezicht 
lijkt, zo ingewikkeld wordt hij als je er langer 
over na denkt. Bedoelt visch dat zijn werk 

gewoon een beeld is en niets meer. of wil hij 
met Het Beeld zeggen dat zijn werk het enige 

ware beeld is? of is het “het beeld van het 
beeld wat wij hebben van een beeld? echte 
filosofie dus. Visch speelt in zijn werk vaker 

met de rol tussen taal en beeld. Zijn titels doen 
ook echt iets met het kunstwerk zelf.

Job koelewijn, Be More Specific, 2003. Jeff Wall, Diagonal Composition, 1993.

luc Tuymans, Lamp, 1994. marlene dumas, The First People (I-IV), 1990. Henk visch, Het Beeld, 1994.

sophie Calle, Where and when? Berck 2004/2008.




