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schrift  voor en door jongeren

hé kunstenaar! en nog veel meer...

                     Moving stills kunstwerk ontsnapt

              stil water van roni horn one Minutes



loop eens door het museum en kijk door je 
ooghaartjes naar de beelden van thomas schütte. 

Beweeg je hoofd snel van links naar rechts 
en stel je voor dat ze nu in beweging komen! 

hoor je hoe de United Enemies grommen? 
hoe de mensen van Grosser Respekt de machthebbers 

uitlachen en hoe de Grosse Geister smelten? 
Maar wat doet the Steel Woman?

een gedachte-experiment...

Steel Woman gaat niet alleen over beweging, 
maar ook over stilstand. hoewel je aan haar grote spieren 

ziet dat ze erg sterk is, lijkt ze niet sterk genoeg om uit 
haar houding te ontsnappen. Ze is namelijk van stAAL. 
En staal is bij verhitting zo soepel als een slangenmens 

maar na afkoeling staat de vorm muurvast. 
is de stalen vrouw bevroren in haar beweging?

en nu jij!

Kom zelf in beweging en probeer de 
houding van de grote stalen vrouw 
eens na te doen. je zal heel snel tot 
de conclusie komen dat Steel Woman 
onwijs lenig is. Zelfs studenten van 
Fontys academie voor danseducatie 
konden de lenige positie niet 
imiteren, maar het inspireerde hen wel 
tot prachtige nieuwe dansbewegingen.

oF toch niet?
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 16 Zaalvraag
  Wat brengt jou in beweging?
 
 18 vertigo
  In beweging met Cist

 19 me@depont
  Breng die pen maar in beweging!

 20 odulphus in de pont
  Hoe kun je abstracte woorden vertalen in beeld? 

 21 Zet de wereld in beweging
  Is Slave City de nieuwe wereld?

 22 hé kunstenaar!
  Charlotte Dumas vertelt over haar liefde voor dieren

 23 arttube tipt
  Boeiende filmpjes over kunst

 24 historische soap
  Spoiler alert: iets met Jezus

 25 kunstwerk ontsnapt!
  Column van Teuntje

 26 deadline.nl & kunstbalie
  Op zoek naar beweging in Brabant

 28 diY@depont
  Want waarom zou je in je eentje gaan schilderen?

29  horoscoop
  Hoe reis jij door het leven volgens de sterren?

30  Moving stills
  De kunst van De Pont komt in beweging

DIY @ De Pont

op de cover van deze  zie je grote werken van de kunstenaar 
roni horn, gemaakt van gestold glas, die er tegelijkertijd vloeibaar en massief 

uitzien. het is alsof je naar een blok water kijkt, vastgezet op een bepaald punt in 
de tijd. Het water dat altijd in beweging is, zie je hier in een letterlijke freeze. 

het kostte nogal wat tijd om het vloeibare glas ook echt te laten freezen. iedere 
sculptuur weegt 5000 kilo en het duurt ruim een jaar voordat het glas gestold is!

wanneer je er omheen loopt zal het licht door het ooit vloeibare glas schijnen en 
zo een lichtspel vertonen zoals je dat tot nu toe alleen hebt gezien op zonnige dagen 

aan het water. het massieve, glasharde werk komt op die manier tot leven en 
brengt zowel zichzelf als jou, als kijker in beweging.

coLofon             grafisch ontwerp en oorspronkelijk idee teuntje van de wouw eindredactie Marie-josé eijkemans 

fotografie peter cox, Marie-josé eijkemans, robin gerris, ischa havens, lenie van oostrum, trudy sas en teuntje van de wouw verantwoording ondanks 

dat we zorgvuldig hebben geprobeerd alle rechthebbenden van de gebruikte illustraties te achterhalen, is dat mogelijk niet overal gelukt, kunnen belanghebbenden 

contact opnemen met info@depont.nl ©2016
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hopelijk ben je in een sportieve bui, want met 
deze              wordt het moeilijk stilzitten! Dit zesde 
nummer gaat namelijk helemaal over beweging. Misschien denk je bij kunst 
aan schilderijen die muisstil aan de muur hangen, maar als je goed kijkt 
beweegt het hele museum!

Soms beweegt kunst letterlijk. Zoals in de prachtige paardenfilms van charlotte 
dumas, waarover ze zelf vertelt op pagina 22. Beweging in de kunst kan je ook 
filosofisch oppakken, zoals bij de “vliegende tieten” op pagina 9. ooit vlogen ze op 
topsnelheid door de lucht, maar nu ze in het museum hangen vertellen ze over 
de beweging tussen het mannelijke en het vrouwelijke (want dat staat minder 
vast dan je zou denken). De kunstenaar kan jou ook misleiden met beweging. kijk eens 
naar de voorkant van deze           . wat denk je? Zijn dit bakken gevuld met zacht 
golvend water of zijn het vaste glazen blokken? het antwoord lees je onderaan 
deze pagina. Maar het allerleukste is misschien wel een kunstwerk, dat jou zelf in 
beweging zet! Zoals de gigantische spiegelwand van anish kapoor op pagina 18. 
nee, je mag hier niet met je handen aanzitten (anders wordt het rennen voor 
een boze suppoost), maar door voor de spiegel op en neer te bewegen komt het 
werk tot leven. soms ben je heel dun, soms juist heel kort en dan sta je ineens 
op je kop. Maar pas op: het kunstwerk heet Vertigo en dat betekent dat je door 
je bewegingen behoorlijk duizelig van kunt worden! 

Trek je sportschoenen maar extra strak aan, want deze             brengt 
nog veel meer in beweging. Klaar voor de start… aF!!!

voor docenten deze Huh? sluit aan op het eindexamenthema van vMBo: In Beweging. er zijn verschillende zaal- en klassenopdrachten die daarbij 

passen. op pagina 23 vind je vier filmpjes die speciaal voor arttube.nl zijn gemaakt. in deze Kunstuur in de Klas afleveringen wordt het thema met een lesbrief 

uitgewerkt. deze Huh? is ook bruikbaar voor het eindexamenthema Engagement voor vwo. Zeker de vervolgopdracht rondom SlaveCity van joep van lieshout 

kan de discussie openen. uiteraard blijven voorgaande themanummers van Huh? actueel: real or fake, kleur, titel in beeld, storytelling, strijd&struggle
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vAst wAter

is een tijdschrift over kunst voor en door 
jongeren. Maar waaroM? waar is kunst goed voor? 
kunst leert je om door de ogen van anderen te kijken 
en dat verrijkt je hele leven! first of all, kijk je mee met 
de kunstenaar naar zijn binnenwereld. dat kan jou raken 

en je eigen blikveld behoorlijk verruimen. Maar zeker 
zo belangrijk is dat je jouw kijk ook deelt met anderen! 

want jij hebt ook jouw eigen manier van kijken, 
gekleurd door je eigen levenservaringen. dus 
roept jou op om jouw kijkervaringen met kunst te 

delen. want : Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…en met tweeën 
zie je meer. Er werkten ruim 35 jongeren mee aan deze 
editie, dus je kijkt door de ogen van leeftijdsgenoten. 

 2 move like Steel Woman
  Of toch niet?

 5 voorwoord
  Waar gaat deze         eigenlijk over?

 6 one minutes
   Animatie studenten brengen kunst in beweging

 8  Stille Wateren...
  Ischa verteld over de stille wateren van Roni Horn

 9 Your name it!
  Vliegende tieten
 
 10 pics on the move
  Wat doen ze op De Nieuwste School aan beweging?

 11 Beweging in het klein
  Een poppenhuis waarin alles echt beweegt

 12 on the road
  Met Het Zuidelijk Toneel

 14 press play
  Verhalen bij Hogan’s Alley

 15 move in a split second
  Zie jij de verschillen? 
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van suriya, tijmen en andere 

studenten van akv | st. joost? 

op arttube kun je ze allemaal 

bekijken! check: 

How to discover art in 28 minutes 

op www.arttube.nl.

Wist je dat het woord 
animatie is afgeleid van het 

Latijnse animare. 
Dit betekent bezielen of 

tot leven wekken.

how to connect with soMeone?

Mijn naam is suriya siero en ik zit nu in het tweede jaar van 
akv st. joost. tijdens mijn eerste jaar heb ik naar aanleiding 
van een kunstwerk in Museum de pont een one-minute 
animatie gemaakt. het door mij gekozen kunstwerk was  
The Greeting van Bill viola. wat ik mooi vond aan The Greeting 
was dat ik mij door de extreme vertraging in de video meer 
realiseerde hoe mooi en intens iets simpels als een omhelzing of 
ontmoeting tussen twee personen kan zijn. want door die vertraging 
zag ik iedere kleine verandering in de gezichtsuitdrukking en 
de lichaamstaal. dit vertelde mij zoveel over hoe de mensen in 
The Greeting zich van binnen voelen. Dit zou je normaal gesproken 
nooit zien op normale snelheid! hierdoor ging ik nadenken over 
hoeveel emoties wij mensen wel niet kunnen voelen tijdens 
iets alledaags als een ontmoeting of omhelzing. 
 dit is dan ook wat ik heb onderzocht tijdens mijn proces. ik 
begon met veel tekenen en experimenteren om te kijken hoe 
ik die storm van emoties kon verbeelden. helaas waren al mijn 
beeldtestjes en animaties cliché, omdat het zo onpersoonlijk 
bleef. Dus toen besloot ik om het persoonlijk te maken, door te kijken 
naar de mensen in mijn leven en hoe ik mij van binnen voel als 
ik hun omhels. Ik wilde vooral laten zien dat hoe jij je van binnen 
voelt tijdens een omhelzing, eigenlijk afhangt van de relatie die je 
met diegene hebt. hiervoor heb ik mezelf laten filmen terwijl ik 
mijn vrienden omhels. in eerste instantie was dit alleen voor 
mijn onderzoek, maar later besloot ik om de filmbeelden ook 
in mijn uiteindelijke animatie te verwerken, door over de film 
heen te animeren, alsof ik aan het droedelen ben (maar dan 
digitaal). om zo de kijker echt te laten zien wat ik dan voel. 
uiteindelijk ben ik blij dat ik het persoonlijk heb gemaakt, want 
daardoor ben ik toch tot een verrassend resultaat gekomen, 
namelijk een mix van film en animatie. Iets wat ik niet had 
gepland aan het begin van het proces.

One
MinutesMinutesMinutes

OneOne

Films bestaan eigenlijk uit honderden, 

of zelfs duizenden, stilstaande beelden. 

als je zoveel plaatjes snel achter elkaar laat 

zien komt het beeld in beweging. je krijgt 

dus beweging vanuit stilstand. dit kost heel 

veel tijd en voor een minuutje bewegend 

beeld is de filmmaker als snel heel 

wat uurtjes aan het werk. 

in opdracht van de pont staken studenten van 
kunstacademie aKv | St. joost de handen uit de 

mouwen. Ze lieten zich inspireren door de collectie van 
het museum en vertaalden een kunstwerk naar een 

animatie van precies één minuut. Op deze pagina vertellen 
Suriya en Tijmen hoe zij een kunstwerk in beweging brachten. 

where do BaBies coMe froM?

Mijn naam is tijmen Meijer en voor mijn one-minute koos ik 
het werk The First People van Marlene dumas. ik heb altijd al 
een fascinatie gehad voor ietwat angstaanjagende kunstwerken. 
het kleurgebruik en de manier waarop dumas de details heeft 
weergegeven zijn best angstaanjagend. Ze lijkt wel expres  
het lieftallige beeld van een baby onderuit te halen en het leek 
mij wel leuk om vanuit dit standpunt een filmpje te maken.
 het idee was om net als dumas de verbloeming van baby’s 
tegen te gaan door in plaats van de baby juist de geboorte 
heel luguber af te beelden. Dat lugubere contrastreert sterk met de 
zoetsappige baby op het einde. de one-minute-laat de geboorte 
ook zien vanuit het standpunt van de vader. een geboorte is 
een heel intens moment, waarbij je als vader een beetje als 
buitenstaander staat te kijken.
 over de techniek had ik in het begin nog twijfels. het 
oorspronkelijke idee was om de animatie eerst digitaal uit te 
werken, maar voor mijn gevoel kon ik de stijl die ik voor ogen 
had niet goed digitaal verwerken. Daarom koos ik ervoor om de 
frames analoog met de hand uit te werken. ik kwam lekker op 
gang en frame voor frame maakte ik de tekeningen met inkt op 
melkpapier. het laatste deel van de film besloot ik toch digitaal 
te animeren. ik dacht dat een rotoscoop (hierbij worden gefilmde 
bewegingen geprojecteerd naar de tekentafel of computer) handig zou 
zijn om een semi-realistische baby neer te zetten.
 voor de audio heb ik het internet afgestruind. Gelukkig 
waren er genoeg geboortevideo’s te vinden en ik had een ruime 
keus. eerst had ik nog twijfels over de audio, omdat het ietwat 
extreem is. toch besloot ik het zo te houden omdat er geen 
verkeerde achtergrondgeluiden in zitten en de vroedvrouw 
goed uitlegt wat er gebeurt. Na veel tekenen, inscannen en op de 
computer bijwerken ben ik blij met mijn one-minute: Where do babies 
come from?

Maak je eigen aniMatie!
Met behulp van een pen, een leeg notitieblok en veel 
geduld kun je heel makkelijk een korte animatie maken. 
in de vorm van een flipboekje! 
1.  verzin wat je wilt laten bewegen. laat bijvoorbeeld de 

letters van je naam dansen of een autootje rijden.  
Houd het wel eenvoudig en kort, want voor een filmpje van een 
paar seconden moet je heel vaak hetzelfde tekenen. 

2.  teken nu het eerste beeld in de hoek van het notitieblok 
(zodat je de tekening straks goed kunt zien als je gaat flippen). 

3.  op de volgende pagina teken je hetzelfde beeld, maar 
dan net een beetje bewogen (dus je autootje zet je net iets 
verder). dit herhaal je totdat op iedere hoek van het boekje 
een plaatjes staat. Hoe meer plaatjes je tekent en hoe kleiner de 
verschillen, hoe vloeiender en langer je filmpje wordt. 

4.  nu het leukste gedeelte: we gaan flippen! pak het boekje 
in je hand en blader snel door de tekeningen. Jouw creatie 
komt nu tot leven en gaat bewegen! 

Bill Viola, The Greeting, 1995. 

Marlene Dumas, The First People (I-IV), 1990.
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ssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt sssssttttt-
ssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt 
ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttsssssttttt-

sssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttsssssstttttt-
ssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt sssssttttt-
ssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt 
ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttsssssttttt-

sssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttsssssstttttt-
ssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt sssssttttt-
ssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt 
ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttsssssttttt-

sssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttsssssstttttt-
ssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt sssssttttt-
ssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt 
ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttsssssttttt-

sssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttsssssstttttt-
ssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt sssssttttt-
ssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt 
ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttsssssttttt-

sssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttsssssstttttt-
ssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt sssssttttt-
ssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt 
ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttsssssttttt-

sssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttsssssstttttt-
ssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt sssssttttt-
ssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt ssssstttttssssssttttttssssstttttsssssstttttt

stille Door Ischa Havens heb je ooit wel eens naar de zee of in 
een rivier gestaard en jezelf afgevraagd waar al dat water al 
eens is geweest? of wat er zich allemaal afspeelt onder de 
oppervlakte? water is overal. het bestaat al miljoenen jaren 
en zal nog lang na onze dood blijven bestaan. de kunstenaar 
roni horn heeft een enorme fascinatie voor water. voor 
haar werk Still Water (The River Thames for Example) ging 
ze gedurende drie seizoenen met een klein bootje de rivier 
de thames op en voer ze door het centrum van londen om 
foto’s te maken van het wateroppervlak. het viel haar op 
dat de rivier er geen seconde hetzelfde uitziet. op sommige 
momenten lijkt het water op merkwaardige wijze veel 
stroperiger dan anders. elke tel is de rivier anders en geen 
enkel gedeelte lijkt hetzelfde te zijn. dat maakt het water 
zo mysterieus. het water is altijd in beweging en zal altijd in 
beweging blijven. Zoals het water uit de rivier stroomt en ooit 
misschien de kust bereikt of boven je hoofd langsdrijft in de 
vorm van een donderwolk, stroomt ieder mens ook door het 
leven. soms kom je in een stroomversnelling en soms bevind 
je je in rustiger vaarwater, maar beweging is er altijd. 
 roni horn schrijft onder de foto’s de gedachten die ze 
had tijdens haar vaartochten en nodigt jou uit om net zo te 
mijmeren als je naar het werk staart. Zo staat onder één 
van de foto’s dat ze zich afvraagt of het water overal even 
vloeibaar is. door de foto’s legt ze het water even stil en krijg 
je de mogelijkheid om het eens goed te bekijken.
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ischa havens (25 jaar): Ongeveer 3 jaar geleden 
liep ik stage bij de afdeling educatie van De Pont 
voor de opleiding Taal- en Cultuurstudies. Toen zag 
ik het werk van Roni Horn. Het sprak me meteen 
aan en ik heb haar werk toen ook gekozen als 
onderwerp voor mijn scriptie. Tijdens mijn stage 
ben ik tevens opgeleid als rondleider. Het werken 
met jongeren en kunsteducatie werd een passie en 
inmiddels werk ik voor het museum.

Als ik in water staar raak ik in gedachten 
verzonken. De wereld om me heen vervaagt en 
het enige wat er over blijft is het water en mijn 
fantasie.

je kent ze wel, van die kunstwerken waarvan je 

eigenlijk geen idee hebt wat ze moeten voorstellen, 

maar die wel je nieuwsgierigheid prikkelen. 

probeer het werk eens een naam te geven, dan kom je 

vaak heel ver.      daagt jou uit om in het museum 

je fantasie te laten werken en zelfs voor de meest 

vreemde creaties een passende naam te verzinnen. 

Want,          Wat dacht je bijvoorbeeld 

van het kunstwerk hierboven?

geef maar toe: bij het zien van dit kunstwerk dacht je 
meteen aan borsten (en niet alleen door de tietel). 
De metalen borsten met ribbels, van een robot misschien?! 
Doen ze je ook denken aan de iconische punt-BH die Madonna 
in de jaren tachtig droeg? nu denk je misschien dat jouw 
hormonale puberbrein weer eens met je fantasie op de 
loop gaat, maar eigenlijk begrijp je het werk juist heel erg goed. 

om het werk nog beter te begrijpen moet je nog iets 
beter kijken. het oppervlak is bewerkt met een in grafiet 
aangebrachte tekening van zogenaamde ‘pinstripes’, 
ontleend aan het krijtstreep kostuum - hét symbool van de 
machtige mannenwereld. 
 doet de vorm je misschien ook aan torpedo’s denken? 
nou dat kan! Het zijn namelijk de neuskegels van een Harrier 
Jump Jet! dit is een militair gevechtsvliegtuig. 
 hierdoor worden de vrouwelijke borsten ineens heel 
erg stoer en misschien wel een beetje mannelijk.
 Of niet? want een meisje kan natuurlijk ook piloot zijn. 
in de handen van de kunstenares fiona Banner (1966) 
wordt het vrouwelijke mannelijk en het mannelijke vrouwelijk. 
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 in het k le in
 
remy: ”in onze wereld dealen we met dingen die we, zeg 
maar, vanzelfsprekend vinden. we vragen ons nooit af naar 
het hoe. dingen zijn er gewoon. Ik ben gefascineerd zijn door 
processen die naar een product leiden. Maar meestal zijn die 
niet zichtbaar, zoals bijvoorbeeld de binnenkant van een 
machine of plekken waar je nooit komt, op momenten dat 
er voorbereidingen worden getroffen zoals op een toneel 
of in een museum. kortom, de wereld buiten het oog van de 
toeschouwer, buiten de beleving van de consument. 
en dat wil ik graag laten zien in mijn miniatuurwereld, maar 
dan op mijn eigen speelse wijze, ingegeven door mijn fantasie. 
een van de technieken die ik gebruik is stop motion. door 
veel foto’s te maken - voor het tonen van een productieproces van 
zestig seconden heb ik twee-en-een-half duizend foto’s nodig - 
kan ik bij het achterelkaar tonen van de opnames beweging 
suggereren, motion tot stand brengen. de toeschouwer volgt 
het proces, alsof hij op de productieplek staat. Mijn houten 
miniatuur fabrieken werken dan, net echt... zeg maar…” 

Zo gaat de miniatuurversie van de pont ook worden. 
je ziet hier iemand van de pont met een 
heftruck een expositie opbouwen. 

straks is dit miniatuurmuseum te zien in het nieuwe 
museumcafe. en dan zouden we er ook een stopmotion 
filmpje van kunnen maken.

Remy van Zandbergen is in 2014 
afgestudeerd aan de design-academie in 
eindhoven. hij maakte een soort kleine 

zeefdrukkerij waarin alles ook echt in werkt. 

de pont vond dat zo leuk dat we hem 
gevraagd hebben om een poppenhuis te 

maken met de activiteiten achter  
de schermen van ons museum. Remy legt 
hier uit waarom hij vindt dat alles ook 

ECHT moet werken.

Bas Roggeveen ik gooide 
een bak water over mijn hoofd 

en heb dit gefotografeerd. 
het is nog duidelijk te zien dat 
het water is. daarnaast heb ik 

letterlijk beweging toegevoegd 
door mijn foto’s in draaibare 

lijstjes te tonen.

Just Baselmans ik probeerde beweging in 
een foto te creëren zonder zelf te bewegen. 
eerst probeerde ik dat door dwars door 
een glas water te fotograferen, maar dat 
was niet zo mooi. toen kwam ik op het 
idee om een tuinslang te gebruiken om 

een soort nep regen na te maken 
en daar doorheen te 

fotograferen. 

Matthijs Touw 
iemand heeft mijn camera 
aangezet terwijl ik heel stil 
op een stoel zat. diegene 
is toen met een zaklamp 
door de kamer gaan lopen. 
hierdoor zie je de strepen 
in de lucht. ik vind het zelf 
heel goed gelukt. 

Bas

Matthi
js

Noa Saëbu het lijkt alsof mijn 
haren door de wind bewegen 
en het fotografische effect is 
dat je dat heel nauwkeurig en 
goed ziet. het licht vind ik heel 
mooi donker waardoor het een 
spannend en rustig beeld geeft. 
ik heb het expressionisme er 
in verwerkt met het hoekig 
lijnenspel in het raam… 

Wouter Brans in mijn foto zie je op het eerste gezicht 
nog geen beweging, maar ik heb geprobeerd mijzelf te 

‘dupliceren’. in een donkere ruimte heb ik de sluitertijd op 
30 seconden ingesteld. toen ben ik op verschillende plekken 

gaan staan en heb af en toe licht op me laten schijnen 
waardoor je me als een soort van spook ziet staan. 

Sara van Laerhoven ik heb beweging in de 
foto verwerkt door de camera te bewegen in 
plaats van dat ik zelf beweeg. hierdoor krijg je 

een draaiend, mysterieus beeld. het lijkt net alsof 
er een geest gefotografeerd is. ik heb gekozen 
om de foto op hout af te drukken, omdat het 

hout ook een grillige beweging heeft.

Sara

Wouter

Noa

Wat doen ze op 

de nieuwste School aan beweging?
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Zeg je ‘bewegende kunst’ dan zeg je ‘theater’. theater ontstaat in het moment, 

voor de ogen van het publiek. De zaal gaat open, het publiek stroomt binnen. 

Wanneer het zaallicht dooft, verstomt het geroezemoes. Het doek gaat open…  

dit is het moment waarop het kunstwerk begint te bestaan. podiumkunstenaars 

brengen het kunstwerk tot leven. voor even nemen ze het publiek mee het 

kunstwerk in en met het vallen van het doek is het kunstwerk meteen verdwenen.

van de pont naar...

de drie foto’s die je hier ziet beelden ieder op hun 
eigen manier het thema macht uit. de eerste foto is 

de poster van Macbeth van het Zuidelijk toneel. de 
tweede is de poster van een verfilming van Macbeth. 

op de laatste foto zie je het kunstwerk grosse 
geiste van thomas schütte.

Kijk goed naar de foto’s en probeer de volgende 
vragen samen te beantwoorden:
1.   probeer per afbeelding het beeld van macht dat 

wordt gegeven te beschrijven.
2.    kijk eens naar de houding van de figuren. 

welke overeenkomsten en verschillen zie je?
3.   welke afbeelding spreekt jou het meest aan 

en waarom?

de opdracht
van MuseuM naar theater.

jullie gaan op weg naar het Zuidelijk toneel. 
scan nu de Qr-code. 

a1

B1

c1

a2

B2

c2

B3

c3

de pont

hZt

Zaalvragen
Deze vragen worden besproken tijdens de rondleiding in De Pont:

wo 9, do 10 & vr 11 maart 2016 try-out
za  12 maart 2016  première
Eindhoven Parktheater 

di 15 maart 2016  
Groningen Stadsschouwburg 

wo 16 maart 2016
Zaandam Zaantheater 

do 17 maart 2016 
Hoorn Schouwburg Het Park 

vr 18 maart 2016  
Drachten De Lawei 

za 19 maart 2016
Utrecht Stadsschouwburg 

di 22 en wo 23 maart 2016  
Tilburg Theaters Tilburg 

do 24 maart 2016 
Hengelo Rabotheater 

vr 25 maart 2016  
Almere Schouwburg 

di 29 maart 2016  
Tiel Agnietenhof 

wo 30 maart 2016 
Middelburg Stadsschouwburg 

vr 1 april 2016  
Rotterdam Rotterdamse Schouwburg 

za 2 april 2016  
Leiden Stadspodia Leiden 

ma 4 en di 5 april 2016  
Amsterdam Stadsschouwburg 

wo 6 april 2016  
Meppel Schouwburg Ogterop 

do 7 april 2016  
Haarlem Stadsschouwburg 

vr 8 april 2016  
Amstelveen Schouwburg 

za 9 april 2016  
Heerenveen Posthuistheater 

di 12 april 2016  
Apeldoorn Theater Orpheus 

wo 13 april 2016
Amersfoort De Flint 

do 14 april 2016
Roosendaal De Kring 

vr 15 april 2016  
Heerlen Parkstad Limburg Theaters 

za 16 april 2016  
Brugge Stadsschouwburg 

ma 18 april 2016  
Den Haag Koninklijke Schouwburg 

wo 20 april 2016
Zwolle Zwolse Theaters 

do 21 april 2016
Weert Munttheater 

vr 22 april 2016  
Leeuwarden  De Harmonie 

za 23 april 2016  
Delft Theater de Veste 

zo 24 april 2016  
Breda Chassé Theater 

do 28 april 2016 
Den Bosch Theater aan de Parade 

vr 29 april 2016  
Alphen aan den Rijn Castellum 

wo 4 mei 2016  
Arnhem Stadstheater  

vr 6 mei 2016  
Nijmegen Stadsschouwburg 

za 7 mei 2016  
Den Helder Theater de Kampanje 

di 10 mei 2016  
Wageningen Junushoff 

wo 11 mei 2016  
Alkmaar Theater De Vest 

vr 13 mei 2016  
Helmond Theater Speelhuis

  

MACBETH
Wie heeft er echt de macht? 
Voor regisseur Lucas De Man gaat deze 
Macbeth over macht versus onmacht, zowel 
in de politiek, de media en jezelf. Ligt de 
absolute macht bij de politiek, zijn het de 
media die bepalen wat er gebeurt of heb je 
hier zelf ook nog een hand in? Media maken 
en kraken openbare figuren. Romanschrijver  
Jamal Ouariachi schrijft in dialoog met 
Lucas De Man een nieuwe versie van deze 
tragedie van Shakespeare.. 

In de oorlog die Generaal Macbeth leidt, 
verliest hij zijn zoon. Daarmee kan hij niet 
omgaan. Zijn vrouw, Lady Macbeth, wil dit 
verlies samen met haar man verwerken, 
maar hij sluit zich van haar af en zij staat 
hierdoor alleen. Het enige wat Macbeth wil 
is wraak op de koning die hiervoor verant-
woordelijk is. Maar wordt hij hierin gedreven 
door zijn innerlijk vuur of zijn het anderen 
die hem opstoken? Hoe machtig of 
machteloos ben je in zo’n situatie?

Over HZT
Het Zuidelijk Toneel is een toneelgezelschap uit 
Brabant dat 60 jaar geleden is opgericht in Eindhoven. 
Sinds 2010 is het gezelschap gevestigd in Tilburg. 
Met ingang van september 2015 is Piet Menu de 
artistiek directeur. Samen met theatermakers Leen 
Braspenning, Lucas De Man en Marcel Osterop vormt 
Piet Menu de artistieke kern van het gezelschap. Het 
Zuidelijk Toneel speelt voorstellingen in Nederland  
en daarbuiten, met een bijzondere aandacht voor  
de eigen regio.

naar William Shakespeare 
tekst Jamal Ouariachi 
regie Lucas De Man 
spel Dennis Coenen, Eva Duijvestein, Ludo Hoogmartens, 
Jeroen Perceval, Servaas Petrov, Isil Vos e.a. 
dramaturgie Hendrik Aerts 
toneelbeeld Pascal Leboucq 
kostuumontwerp Sacha Zwiers 
videokunstenaar Karl Klomp
lichtontwerp Julian Maiwald
geluidontwerp Guido Langendoen 
tekstdramaturgie Tom Blokdijk 

0428_HZT_MACBETH_ADVERTORIAL_WT.indd   1 30-11-15   11:51

over hZt
het Zuidelijk toneel is 

een toneelgezelschap uit 
Brabant dat 60 jaar geleden 

is opgericht in eindhoven. 
sinds 2010 is het gezelschap 

gevestigd in tilburg. 
Met ingang van 

september 2015 is 
piet Menu de artistiek 
directeur. samen met 

theatermakers 
leen Braspenning, 
lucas de Man en 

Marcel osterop vormt 
piet Menu de artistieke 

kern van het gezelfschap. 
het Zuidelijk toneel speelt 

voorstellingen in nederland 
en daarbuiten, met 

een bijzondere aandacht 
voor de eigen regio. a3
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de koude 
winternacht

door Esmee de Ruijter

Het was een koude nacht in 1948 in 
Vancouver, een weduwe leefde op straat 

met haar 2 kinderen nadat hun huis in de Tweede 
Wereldoorlog was verwoest. De weduwe bedelde 
bij allerlei rijke mensen om eten, maar een 
enkeling gaf haar eten, alles wat ze kreeg gaf ze 
aan haar kinderen. Nachten gingen voorbij en 
het ging steeds slechter met de weduwe, ze ging 
kapot van alle verdriet die ze had om haar man. 
Iedere dag trok de weduwe verder op zoek naar 
onderdak en misschien zelfs nog een baan. 
 Op een zaterdag morgen werd de weduwe 
niet meer wakker, de kinderen renden naar het 
dichtstbijzijnde hostel dat ze konden vinden 
en vroegen om hulp. De eigenaar van het 
hostel twijfelde geen moment en rende met de 
kinderen naar de weduwe. De eigenaar belde 
een ambulance en de weduwe ging naar het 
ziekenhuis. De kinderen bleven alleen achter. De 
eigenaar hoorde een van de kinderen huilen, hij 
liep ernaartoe en vroeg wat er aan de hand was. 
Het kind zei: “Als mama dood gaat, gaan wij ook 
dood! Mama zorgde voor ons eten en hield ons 
warm.” De eigenaar schrok van wat hij hoorde en 
zei: “Wat als jullie nou in mijn hostel verblijven 
tot jullie mama terug komt!” 
 Maanden gingen voorbij en de eigenaar had 
nog steeds niks gehoord van het ziekenhuis. Tot 
diezelfde dag, de postbode kwam lang en had 
een brief van het ziekenhuis. Daarin stond:   
  Geachte heer Jacobs, vandaag 8 november 1949 

is mevrouw de Jong ter overlijden gekomen. 
Het spijt ons ten zeerste dat we dit zo moeten 
mededelen. Een bedrag van €1.500,- moet u voor 
21 januari 2015 overgedragen worden. M.v.g. 
Dokter J. Volhoven.  

De eigenaar schrok van deze brief. Maar een 
ding wist hij zeker, hij zou niks zeggen tegen de 
kinderen. Hij voedde ze op tot ze 18 waren en liet 
ze klusjes doen in het hostel. Dan zou hij het hun 
vertellen. Iedere dag vroegen de kinderen hoe het 
ging met hun moeder, nooit gaf de eigenaar er 
antwoord op.

hogan’s alleY
door Brent Gijsbers

Er was eens een jongen genaamd Sam, hij 
woonde in het stadje Hogan’s Alley wat na 

de Tweede Wereldoorlog plat lag. “Het is nu 
weer opgebouwd” zei Sam en hij kan het nog 
navertellen: 
 We zaten gezellig met onze families op de 
bank toen we ineens heel harde geluiden buiten 
hoorden alsof er bommen vielen en alles trilde. Ik 
raakte bewusteloos en hoorde hele harde piepjes in 
mijn oren. 
 En toen ik wakker werd was er niets meer, alles 
lag plat en er was niemand meer. Mijn familie was 
weg, dood misschien wel, ik moest verder en liep 
naar de andere kant van het stadje waar ik mensen 
hoorde. Met hen heb ik geprobeerd wat huizen op 
te bouwen en zoals je ziet is dat aardig gelukt. 
 Mijn familie was niet dood, ze waren gevlucht 
en ze dachten juist dat ik dood was, nu zijn we 
weer wat jaren verder en wonen we nog gewoon 
in Hogan’s Alley, met heel de familie, nog lang en 
gelukkig. 

Tijdens een rondleiding in de pont 
krijgen leerlingen van 2 college 
de opdracht om zelf een verhaal te 

verzinnen bij een kunstwerk. alsof het 
kunstwerk een still is uit een film en ze 

worden uitgedaagd om op play te drukken. 
Hoe komt het beeld in beweging 

en wat gaat er gebeuren? 

op deZe pagina leeS je hoe Brent en eSmee 
Hogan’s alley van de canadeSe KunStenaar 

Stan douglaS “in BeWeging” Brengen.
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roni horn heeft van 1999 tot eind 2000 haar nichtje georgia 
gefotografeerd. gewoon op willekeurige momenten van de dag. Als ze 
net wakker wordt, aan het eten is, gekke bekken trekt of haar haren doet. je ziet 

dat georgia erg bezig is met wie ze is. Ze deed wel 3 keer per dag andere 
kleren aan. Wat denk je, hoe oud zou Georgia op de foto’s zijn?

roni horn gaf haar nichtje helemaal geen opdracht. Ze mocht doen wat 
ze wilde. de enige afspraak was dat roni oogcontact zocht en dat ze dan 
twee foto’s maakte met een automatische instelling op het fototoestel. 
de foto’s lijken op elkaar, maar zijn toch anders. Zie jij de verschillen?
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Anne Met vrienden op 
stap en popelen om nieuwe 

ervaringen op te doen. 
Spontaan de trein naar 

Rotterdam nemen om een ijsje 
te eten met een kennis. Dansen 
en wiegen: je laten meeslepen 

door de muziek. Kortom: 
helemaal losgaan. 

YAnnick 
Vooruitgang is belangrijk 
om verder en hogerop te 

komen in het leven. Zonder 
beweging sta je stil, en 
wie te lang stilstaat gaat 

achteruit. 

thijs 
Het fietsen van huis naar 
school. De vooruitgang op 
school. Het ouder worden. 

nienke 
Heel erg vermoeiend 

en te vaak gedwongen. 
Beweging zou vrijblijvend 

en ongedwongen moeten zijn, 
zodat het aantrekkelijk 

blijft om te doen en niet 
vermoeiend wordt. 

Anouk 
De kracht van het uiten 

van je emoties. Vloeiende 
bewegingen die rust en 
zachtheid uitstralen en 
strakke bewegingen die 

staan voor macht en kracht. 
Beweging is jezelf zijn. 

MurAt 
Beweging is voor mij 

vooruitgang boeken in ’t 
leven. Het hard werken; op 
school, maar ook in ’t leven. 
Beweging voor mij is me 
ontwikkelen in het leven. 

LArs Voor mij is 
beweging een manier om 
mijn energie kwijt kunnen. 
Maar ook het in beweging 
brengen van anderen. Dat is 

essentieel voor mij. 

AYLA Fysieke en mentale 
vooruitgang en ontwikkeling.

gijsje Iets wat beweegt 
vanuit jezelf. Met beweging 
kun je iets in gang zetten 

waarmee je jezelf verbetert 
of verandert. Zonder 

beweging kun je niet groeien 
vanuit jezelf en in het leven. 

Anne 
Jezelf ontwikkelen. We 

hebben allemaal beweging 
nodig om verder te komen in 
het leven. Zonder beweging 
staat je ontwikkeling stil. 

thijs Het fietsen van huis 
naar school is beweging. De 
vooruitgang op school, maar 

ook het ouder worden. 

stijn Beweging is voor 
mij het verschil tussen leven 
en dood. Zonder beweging 

zou ik iedere ochtend 
onbewogen in mijn bed 

blijven liggen. Als ik niet kan 
bewegen voel ik mezelf niet 
vrij. Ik wil afsluiten met: Een 
dag niet bewogen is een dag 

niet geleefd. 

dennis Voor mij vooruit 
komen, zonder beweging staat 
de wereld stil, vooruitgang 
is nodig. Ook kan beweging 
een verandering van emotie 
zijn, samen bewegen van 

onze emoties. Als laatste is 
beweging voor mij energie los 
kunnen laten en mezelf kunnen 

pushen tot het uiterste. 

BArt 
Voor mij is beweging het 
uitvoeren van werk wat ik 
moet doen. Het leren van 

nieuwe dingen in het leven. 
Maar vooral de omgang met 

vrienden en familie. 

jesper Ontwikkeling 
op alle vlakken. De persoon 
die nu langs het raam loopt, 
op weg naar huis. De fiets, 
waarmee ik elke dag naar 

school fiets. 

nAnne Dansen tot je 
erbij neer valt. Beweging 
is anderen inspireren, een 
duwtje in de rug geven of 

ontroeren. Wat ons aanspoort 
het beste uit onszelf te 

halen, het dient lichamelijk 
en mentaal als motivatie om 
er helemaal voor te gaan. 

leerlingen van het Beatrix college 

in tilBurg vertellen aan  

Wat hen in BeWeging Brengt.
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is nieuwsgierig naar wat anderen van een 
kunstwerk vinden. Want als je met ogen van een ander kijkt 
zie je meer! daarom dagen we je uit om mee te doen aan 

me@depont, een schrijfwedstrijd die Tilt samen 
met De Pont organiseert.

Tilt festival is het grootste literaire festival van het 
zuiden. het meerdaagse festival in tilburg biedt 

spannende cross-overs en verrassende invalshoeken  
op het gebied van literatuur, theater, beeld en muziek.  

Tilt is ook dit jaar weer te gast in De Pont  
en De Pont is te gast op Tilt.

tilt@depont geef je zelf op via me@depont.nl en 
je komt op valentijnsdag zondag 14 februari op de 
gastenlijst. dit betekent gratis entree voor jou en je 
introducé. Tijdens deze dag zoek je jouw favoriete werk 
uit en probeert in maximaal 100 woorden een persoonlijke 

zaaltekst te schrijven, vanuit je eigen ervaring. hierbij word 
je geholpen door schrijfster anneke van wolfswinkel 

tijdens een schrijfworkshop.

de teksten stuur je voor 1 maart naar me@depont.
nl. Een deskundige jury kiest,- behalve de winnaar- ook de 

teksten die in het museum komen te hangen. 
de aller-allerbeste schrijvers mogen hun tekst zelf 

voordragen, samen met allerlei beroemde auteurs, op 
zaterdag 19 maart in theater de nieuwe vorst. 

me@depont

 kies in tweetallen een kunstwerk dat jullie verrast, en 
pik er een ding uit wat jou opvalt. dat kan een mens, 
een voorwerp of een kleur zijn.

 schrijf dat woord op en fantaseer daarop door. plaats 
er zes woorden achter. Bijvoorbeeld: wolk  hemel  
vliegtuig  vogel  achtertuin  thuis  fijn

 verras je partner in crime met jouw lijstje en laat hem of 
haar door jouw ogen kijken. vul nu elkaars lijstje aan.

 schrijf jouw verhaal over het kunstwerk. 

tWee Zien meer dan ÉÉn 

van 16-20 maart 2016 
slaat tilburg weer op tilt. 

de pontoptilt doet mee op 
zaterdag 19 maart. 

en jij kunt daar bij zijn!!!
check www.tilt.nu voor 

het programma. 

Schrijfster Anneke

Door te ontdekken, te experimenteren en te reflecteren 
krijgt de wereld betekenis en blijf je in beweging.

CiST en CMKT helpen daarbij.

         
           

              
    foto: Anish Kapoor, Vertigo, 2008.

           
             

          songtekst: U2, Vertigo, 2004.

“Lights go down it’s darkThe jungle is your head - can’t ru
le your heart

A feeling is so much stronger th
an

A thought
Your eyes are wide

And though your soul it can’t be bought

Your mind can wonder

Hello, hello... (Hola)

I’m at a place called Vertigo (dónde est
ás?

)

It’s everything I wish I didn’t know

Except you give me something...

I can feel, feel”

1918
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gruweLijk  het gruwelijke 
aan dit kunstwerk is de kap van 

de lamp. als ik deze foto zie denk 
ik namelijk aan de lampenkap 
gemaakt van mensenhuid in 

Buchenwald... Renee 

Liefde het beeld van de twee 

figuren in één is m
ij bijgebleven.  

ik vond het heel mooi want je ziet er 

versch
illende emoties is,

 ik vooral lie
fde 

terwijl d
e figuren dodelijke kleuren 

hadden en hingen in een soort sla
ger-

kasten. Miche
lle 

identiteit  dit kunstwerk van 
Mark wallinger, sprak mij aan door de abstractheid. het lijkt op een pilaar, maar als je er erg recht op kijkt is het 
een i als in een word bestand. i is ook engels voor ik, de pilaar is ook even hoog als de kunstenaar zelf. Stijn 

hoe kun je abstracte woorden vertalen in beeld? 
tijdens de lessen beeldend schreven wij: Emile, Stijn, Renee, 
Michelle, Brian en Esra, van het odulphus een verhaal naar 

aanleiding van een foto van kunstenares cindy sherman. uit 
dit verhaal hebben wij zes kernwoorden gekozen: 

liefde, gruwelijk, identiteit, baas, angst en gestoord.

vervolgens kregen we de opdracht om die woorden 
abstract te verbeelden en te bundelen in een boek. 

Een pittige opdracht dus! goed dat we alvast 
mochten kijken hoe de kunstenaars in 

de pont dat doen.

gestoord het kunstwerk van thierry 

de cordier. het waren twee schilderijen met 

een mannenportret erop waarbij zijn gezicht was 

weggevaagd/weggeveegd. ik vind dat het wel een 

soort donkere uitstraling heeft waar ik mezelf in kan 

verplaatsen. en dit is voor mij het beste kunstwerk 

waar ik mee zou kunnen werken. Esra 

BAAs  het beeld van de drie dictators hebben me een idee gegeven voor het woord baas. ook heb ik nu een duidelijker beeld over wat ik zelf graag zou willen 
maken. Brian 
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allinger, Self/Ik (Cam
bria), 2014.
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Luc Tuym
ans, Lam

p, 1994.

Angst  de kunstwerken die mij 
erg aanspraken waren 

de vleeskasten met de 
wassen beelden er in. ik 
vond de kleuren die de 
kunstenares gebruikte 
erg apart en het leek 

alsof er echt mensen in stonden. Emile 

Zet de Wereld  in Beweging! 

joep van lieshout ontwierp Slave City, een utopische 
stad. Niet een echte stad dus, maar een zelfbedachte, 
ideale stad. de droomstad van van lieshout bestaat uit 
200.000 mensen die slaven genoemd worden, want zij 
doen al het werk. Slave City heeft naast universiteiten 
en bordelen, een ziekenhuis, een vliegveld, een 
winkelcentrum en musea. de potentiële inwoners 
van Slave City worden bij binnenkomst geselecteerd. de 
oude, invalide en zieke mensen worden verwerkt tot 
biogas en de gezonde, maar niet zo slimme mensen 
worden gerecycled in de vleesverwerkende fabriek. 
de jonge en gezonde mensen nemen deel aan het 
orgaantransplantatieprogramma. 
 de geselecteerde gezonde slaven hebben een 
schema van verplicht werken, nachtrust en ontspanning. 
Als alle slaven zich aan dit schema houden, kan Slave 
City zichzelf voorzien van voldoende voedsel, water en 
energie. de enige energiebron van de stad is dat wat 
ze zelf produceert met behulp van biogas, zonne- en 
windenergie, waarbij geen afval wordt geproduceerd. 
De organisatie van Slave City is bovendien zeer winstgevend. 
Met het geld dat wordt verdiend, wordt geïnvesteerd in 
medische hulp, biologisch voedsel en groene energie. 

Een perfecte samenleving zou je zeggen! geen geld, dus geen 
ruzie. geen handel, dus geen oorlog. Of niet? joep van 
lieshout laat zijn hersenspinsels werkelijkheid worden 
in maquettes. Zijn stad werkt heel anders dan de steden 
die wij kennen. daardoor brengt hij beweging in ons 
denken over de wereld van nu. is die wel zo ideaal als 
wij denken? en zou Slave City dan een alternatief zijn? 

Eén van de inspiratiebronnen 
van Joep van Lieshout is 
Jeroen Bosch, die vijfhonderd 
jaar geleden ook al een hele eigen 
wereld creëerde. Daarom laat 
De Pont ‘Slave City’ zien in het 
jaar dat door heel Brabant 
Jeroen Bosch wordt geeëerd. 

Zet Slave City in beweging! 

Maak een krant en bedenk wat het belangrijkste 

nieuws in deze stad zou kunnen zijn. Ontwerp de 

voorpagina van Slave City times. 

‘Oude man ontsnapt uit de recycle fabriek’? 

‘Nieuwe soort groene energie ontdekt’? ‘illegale 

afvalplek opgerold’? 

Fantaseer in tweetallen samen met Van Lieshout 

verder aan zijn stad en bedenk wat in Slave City de 

ergste misdaden zouden kunnen zijn. 

beantwoord tenslotte de vraag: 

lijkt het je wat om daar te leven? 
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materiaal en vormgeving
Bij het horen van het woord kunst denk je 

misschien aan een schilderij aan de muur 
of een beeld op een sokkel, maar kunst gaat 
veel verder dan dat. kunst is voortdurend in 

beweging. steeds opnieuw gaan kunstenaars 
op zoek naar nieuwe manieren om kunst te 

maken. Stukken hout, gevonden voorwerpen, oude 
gebouwen, gesmolten koelkasten of zonnecellen. 

je kan het zo gek niet bedenken of 
kunstenaars gaan ermee aan de slag.Bo
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arttube heeft samen met ntr-school-tv 
een serie video’s “kunstuur in de klas” 
gemaakt bij eindexamenonderwerpen. 
In de vier tips op deze pagina wordt Beweging 
behandeld. je kunt de hele serie op bekijken 
op www.arttube.nl/serie/Kunstuur_in_de_klas. 
maar surf vooral lekker door op arttube.nl 
voor de 700 video’s over kunst, gemaakt door 
Nederlandse en Belgische musea. 

Tipt!

KinetiSche KunSt
kunst hangt niet altijd netjes en strak 

aan de muur. in sommige kunstwerken is 
beweging een belangrijk element. Dit soort 
kunst heet ‘kinetische’ kunst. kunstenaars als 

jean tinguely, joost conijn en theo jansen 
maken kunstwerken die niet stil staan. daan 

roosegaarde gaat in zijn werk nog iets 
verder. Zijn kunstwerken bewegen niet alleen, 

maar reageren op je. hij gebruikt de nieuwste 
technologieën om zijn kunst te laten 

bewegen afhankelijk van de lichaamswarmte 
en aanrakingen van het publiek.

Links: Theo Jansen – Strandbeest Scheveningen (2009). Foto: www.strandbeest.com 
Rechts: Daan Roosegaarde – Lotus DOME (2012). Foto: www.studioroosegaarde.net

radicale omZWaaien
kunstenaars zijn steeds op zoek naar 

nieuwe dingen, nieuwe materialen en nieuwe 
technieken. die veranderingen kunnen 
klein zijn, maar soms zijn ze zo radicaal dat 
ze de kunstwereld voor altijd veranderen. Zo 
werd er tijdens de renaissance ontdekt 

hoe je levensecht kan schilderen en zag de 
schilderkunst er voor altijd anders uit. ook 
vandaag verzinnen kunstenaars de gekste 
ideeën. Denk maar aan de pindakaasvloer van 

Wim T. Schippers of de digitale experimenten van 
Geert Mul en Ed Atkins. Bo
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een ideaalBeeld in BeWeging
een selfie maken is heel eenvoudig. eén druk op de knop en je hebt 

een zelfportret. Vierhonderd jaar geleden was dat een ander verhaal. 
dan had je een schilder, een doek, verf, penselen en heel veel geduld 

nodig. Met het maken van een portret gaan mensen op zoek naar 
hun eigen identiteit. wie ben ik en hoe zien anderen mij? Deze vragen 

komen onder meer terug in het werk van Rineke Dijkstra, Arie Versluijs, 
Ellie Uyttenbroek en Bas Kosters.

Links: Arie Versluijs en Ellie Uyttenbroek , Skaters, Rotterdam (1997). Foto: www.exactitudes.com
Rechts: Rineke Dijkstra, Nicky, Liverpool (2009). Foto: www.theredlist.com

Wat brengt je in beweging om paarden te fotograferen? 
“aan de ene kant vind ik paarden gewoon mooie dieren om 
naar te kijken. daarom kies ik die dieren om portretten van te 
maken. Maar ik vind ook de relatie van de dieren tot mensen 
interessant. hoe gedragen paarden zich in de nabijheid van 
mensen? en welke verschillende functies hebben paarden voor 
ons? er zijn natuurlijk werkpaarden en racepaarden, maar ook 
paarden die gehouden worden als hobby. paarden zijn daarin 
uniek, wij mensen zien hen bijna als onze ‘gelijke’. dat maakt ze 
hele interessante dieren om te portretteren.”

En hoe zit dat dan bij je foto’s van honden?
“honden zijn ook dieren die een relatie hebben met mensen. 
dus daar geldt eigenlijk hetzelfde. een goed voorbeeld is 
de serie portretten die ik maakte van honden die geholpen 
hebben met het zoeken naar overlevenden na de aanslagen 
op de twin towers in new York. deze honden namen een 
menselijke taak op zich: het waren reddingswerkers.”

Je fotografeerde ook wolven en tijgers, geldt daarvoor hetzelfde?
“die portretten zijn anders. want mensen komen niet vaak in 
aanraking met wolven en tijgers. daardoor zijn de foto’s van 
deze dieren mysterieuzer: we weten er niet veel van en we 
kunnen ons minder met hen identificeren. Zij hebben vooral 
een grote symbolische waarde voor ons, in plaats van dat we 
die dieren kennen uit onze omgang met hen.”

Je bent fotograaf, maar je hebt ook films van dieren gemaakt. 
Wanneer kies je ervoor juist bewegend beeld te laten zien? 
“in een video kan ik juist de rust van de dieren beter laten zien 
dan op een foto. dat klinkt gek hè, bewegend beeld om stilstand 
te laten zien? dat komt omdat je bij video ziet dat het dier lange 
tijd stilstaat. een foto is daarentegen een momentopname: of het 
dier echt stilstaat weet je niet, want misschien heb ik als fotograaf 
gewoon geluk gehad door op het juiste moment de camera af te 
drukken. eigenlijk ga ik dus de grenzen van fotografie uit de weg 
door te filmen: ik laat méér laten zien dan alleen het moment 
zelf: ook de context van dat moment.”

Charlot te Dumas fotogr afeert en filmt met name 
Dieren. Van trouwe pa arDen en honDen, tot ge Va arli jke 
wolVen en ti jgers . onDanks De be weegli jke natuur 
Van De Dieren, li jken ze Voor Dumas als VoorbeelDige 
moDellen te poseren. ze sta an stil en k i jken soms zelfs 
keurig in De lens . De foto’s Vertellen een Verha al oVer 
De rel atie tussen Dier en mens . Dumas Vertelt a an 
wat ha ar be weegt om Dieren het onDerwerp Van ha ar 
kunst te maken.
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historische soAp
The Greeting, van de amerikaanse kunstenaar 

Bill viola (1951) is een mysterieus videokunstwerk. 
In slow-motion ontvouwt zich langzaam een verhaal. 

in een decor, dat doet denken aan een donkere italiaanse steeg, 
staan twee vrouwen te praten. de één is oud, de ander iets 
jonger. We horen niet wat ze zeggen, maar aan de lichaamstaal zie 
je dat ze elkaar goed kennen. dan verschijnt plotseling een jonge 
vrouw. Ze draagt een fel oranje jurk en begroet de oudere vrouw 
met een omhelzing en een zoen. handgebaren en lichaamstaal 
maken veel duidelijk. en kijk eens naar buiken van de vrouwen? 

Zijn ze nu allebei zwanger?! 

Stel: je bent scenarioschrijver van een soap, 
wat zou de cliffhanger zijn?

de verhaallijn

spoileralert: iets Met jeZus

het verhaal van The Greeting lijkt misschien een raadsel, 

maar... met behulp
 van de kunstge

schiedenis kun 
je het ge

heim 

van de vrouwen ontrafe
len. de ontmoeting tussen de jonge en 

oude vrouw staat namelijk beschreven in de Bijbel:

de jonge Maria brengt een bezoek aan haar oude nicht 

elisabet. Beide zijn ze zwanger van een wonderbaby (Maria 

was nog m
aagd en E

lisabet w
as onvruc

htbaar) e
n dit is de 

eerste ontmoeting tussen de nichtjes. Ze delen hun vreugde 

in een veelzeggende omhelzing, waarbij elisabet meteen 

voelt dat het baby’tje van Maria heel bijzonder is. En ze kreeg
 

gelijk, want dat kindje 
is namelijk Jezus!

deze “historsiche soap” wordt al e
euwen in de kunst v

erbeeld. 

Zo raakte viola geinspireerd door de schildering van 

de italiaanse kunstenaar jacopo da pontormo (1494 - 1557). 

Zie jij de overeen
komsten? En wat zijn de verschi

llen?

De begroeting 
tussen de Maria en 
haar nicht Elisabet 
wordt de Visitatie 
genoemd. 

Visitare betekent 
in het latijn 
bezoeken.

BFF’S vanaF het Begin
Zodra elisabet haar nicht ziet, 
maakt het kindje in haar buik 
een vreugdesprongetje. Jezus en 
Johannes zijn vriendjes vanaf het 
begin. op dit schilderij zie je zelfs 
hoe de ze elkaar begroeten vanuit 
de baarmoeder. Een beetje vreemd, 
maar wel heel schattig!

WonderBaBY’S
hoewel de ongeboren baby’tjes in 

deze “soap” een bijrol spelen zijn ze 
wel heel bijzonder. Niet alleen Jezus, 

maar ook de spruit van Elisabet zou 
later grote dingen doen. dit is namelijk 

johannes de doper. hij wordt een 
belangrijke profeet en zal jezus 

jaren later zelfs dopen. in de kunst 
zie je de kleine jezus en johannes 
vaak samen. wie is wie? Je kunt 
Johannes makkelijk herkennen aan zijn 

mantel van wol of een lammetje.

“The Greeting” beweegt heel langzaam. Viola heeft 45 seconden opname vertraagd 
naar wel tien minuten! Hierdoor worden kun je zelfs de kleinste bewegingen zien.

coluMn teuntje in het depot van de pont maak ik kennis 
met de meesterontsnapper. de basis voor het kunstwerk is 
het lichtgele stuifmeel van de grove den en dit wordt bewaard 
in hermetisch afgesloten potten. Terwijl ik één van de glazen 
potjes in mijn klunzige hand omhoog houd, hangt “Do not drop” 
waarschuwend boven mijn hoofd. dit is geen loze waarschuwing, 
want voor de inhoud van één potje moet laib wekenlang van 
boom naar boom om stuifmeel te verzamelen. dit tijdrovende 
klusje is een belangrijk ritueel voor kunstenaar en het is dus 
ook onderdeel van het kunstwerk (gelukkig heb ik de pot niet 
laten vallen...). 

de glazen potten zijn niet het kunstwerk zelf, maar slechts 
een verpakking (waaruit ontsnappen onmogelijk is). je kunt het
vergelijken met verf in een tube. er moet nog “geschilderd” 
worden. Dit gebeurt door het stuifmeel met behulp van een zeef uit 
te spreiden over een rechthoek van 270 x 250 centimeter. ondanks 
de precisie waarmee dit wordt gedaan, zie je dat de natuur 
zich niet in een hokje laat plaatsen en speels rondom de 
randen van de rechthoek beweegt.

Zodra Blütenstaub von Kiefern is bevrijd uit zijn glazen 
gevangenis grijpt het zijn kans. hiervoor heeft het wel een 
belangrijke handlanger nodig: de wind. Stuifmeel bestaat 
namelijk uit mannelijke plantenzaadjes. In het voorjaar speelt de 
wind voor Cupido en blaast het stuifmeel door de lucht zodat het 
soortgenoten kan bevruchten. ondanks verwoede inspanningen 
van de museummedewerkers, is de pont niet windvrij. 
Zo lopen mensen voorbij, wordt er een deur geopend of 
moet een bezoeker met hooikoorts hard niezen. Bij iedere 
windvlaag, hoe klein ook, worden stuifmeelkorrels richting de 
vrijheid geblazen. steeds als Blütenstaub von Kiefern wordt 
tentoongesteld, verdwijnt dus een deel van het kunstwerk. het 
vindt zijn weg terug naar de natuur.

gelukkig verzamelt laib nog steeds stuifmeel en worden de 
potjes weer bijgevuld. Maar wat nu als de kunstenaar er op een 
dag niet meer is? omdat het verzamelproces zo belangrijk 
is voor het kunstwerk, kan eigenlijk alleen hij het stuifmeel 
aanvullen. toch? Want zou het anders nog wel een “echte” Laib 
zijn? hierdoor is het kunstwerk wel verbonden met de 
sterfelijkheid van de kunstenaar. het is tijdelijk, en evenals 
laib, zal Blütenstaub von Kiefern ooit ophouden te bestaan. 
Maar wees niet getreurd: de natuur is altijd in beweging! wie weet 
groeien van het ontsnapte kunstwerk nieuwe dennen, met 
nieuw stuifmeel… en is Blütenstaub von Kiefern uiteindelijk 
weer het begin van nieuw leven.

teuntje van de Wouw (27 jaar) is grafisch ontwerper (zo bedacht 
en ontwierp ze de Huh?) en masterstudent kunstgeschiedenis aan 

universiteit utrecht (dus over kunst schrijven vindt ze ook wel leuk). 

BlütenstauB von Kiefern 
van de duitSe KunStenaar 

WolFgang laiB li jKt BeWegingSlooS 
op de muSeumvloer te liggen. 

MAAr… schijn Bedriegt. 
het KunStWerK ontSnapt 
namelijK uit het muSeum! 
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wolfgang laib, Blütenstaub von Kiefern, 1993.

Lucas Cranach, Jezus en Johannes de Doper, 
1530-40,  Museo Lázaro Galdiano, Madrid.

Ko
nr

ad
 W

itz
, V

isi
ta

tie
 m

et
 e

m
br

yo
’s,

 
14

60
, K

re
m

sm
ue

ns
te

r.

2524



&

op Zoek naar 

in BraBant

de jonge reporters Monique, Louke, 

Melanie en Mirjam van Deadline.nl 

bezochten mooie en uitdagende 

kunstprojecten voor jongeren en geven 

hun mening. voor deze Huh? hebben 

ze in drie Brabantse musea en bij een 

fotofestival interviews afgenomen. 

Misschien krijg je na het lezen zelf zin 

te gaan kijken?!

muSeum jan cunen (oss)

“Een tapijtje aan de muur?!”

Door: Mirjam Brasser vanaf februari tot juni is het te zien: 
het kunstenaarscollectief We Make Carpets. die, je raadt 
het al, tapijten maken. Maar dit tapijtje kan je niet zomaar 
op de vloer leggen en er met blote voeten overheen lopen. Ze 
zijn bijvoorbeeld gemaakt van nietjes, cocktail parapluutjes 
of vuurwerk. je kan het zo gek niet bedenken of We Make 
Carpets maakt het. Met als doel: zorgen dat mensen 
zich bewust worden van de schoonheid van waardeloze 
materialen. het Museum jan cunen in oss speelt hier met 
een educatieproject op in. Zo krijgen vmbo-leerlingen 
ook de kans om kunst onder andere in het museum 
tentoon te stellen. alissa de jonge: ‘Hedendaagse kunst is 
ontzettend inspirerend, maar dat wordt vaak niet ingezien. 

Wij proberen hier verandering in te brengen.’ 

Room on the Roof is te zien vanaf 21 februari 2016
kijk snel op www.museumjancunen.nl
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Breda photo (Breda)

“Zeven weken lang fotografie snuiven”

Door: Monique van de Wijdeven aankomend najaar kun je weer fotografie snuiven tijdens 
BredaPhoto International Photo Festival, in het Bredase stadscentrum én de hippe buurt Belcrum. 

Zeven weken lang, met expo’s van meer dan 50 fotografen en tientallen lezingen, fotoreviews en 
rondleidingen. grote namen uit binnen- en buitenland staan hier pal naast veelbelovend jong talent. 

Bredaphoto draait ook om educatieve projecten, zoals het Jongerenproject voor voortgezet 
onderwijs. jan schaerlackens (curator bij Bredaphoto): “Leerlingen gaan actief met fotografie 

aan de slag rondom het festivalthema. In 2016 is dat YOU: de zelfredzaamheid van de  
kwetsbare mens van nu. De beste werken worden beloond met een prijs en een publicatie.” houd 

Bredaphoto in je ooghoek voor updates over het jongerenproject en andere events dit jaar.

de 7e editie van Bredaphoto vindt plaats van 15 september t/m 30 oktober 2016.
meer weten? Mail naar jongeren@bredaphoto.nl of check www.bredaphoto.nl.
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textielmuSeum (tilburg)

“Overal ter wereld kennen ze ‘Dutch 
Design’, maar wat is ’t eigenlijk?”

Door: Louke Kreemers ‘dutch design’ staat al 25 jaar internationaal 
op de kaart. Bekende ontwerpers als Marcel wanders en hella 

jongerius hebben iconische stukken gemaakt die wereldwijd 
bekend zijn. om het verloop van 25 jaar dutch design goed weer 

te geven heeft het textiel Museum in tilburg de collectie expositie 
Switch | Dutch Design on the Move samengesteld. de expositie laat 
niet alleen iconische design stukken zien, maar ook de ontwikkeling 

die ‘Dutch Design’ de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. dit 
is opgeknipt in vier thema’s: poëzie, duurzaamheid, ambacht & 

innovatie en de kunstenaar als onderzoeker. het textiel Museum 
heeft ook een tweede laag aan de expositie toegevoegd. ‘dutch 
design’ staat namelijk op een keerpunt in de ontwikkeling: waar 

moet de toekomstige designer zich op gaan richten? 

Switch | Dutch Design on the move is van 
19 maart 2016 t/m 12 maart 2017 te zien.

meer weten? ga naar www.textielmuseum.nl

centraal muSeum (utrecht)

“-Licht op hout- maakt de geschiedenis van een 
schip echt voelbaar”

Door: Melanie Hazenberg een duizend jaar oud scheepswrak als 
kunstwerk. het staat in de donkere kelders van het centraal Museum in 
utrecht. Zodra je beneden komt in de kleine ruimte komen de geluiden 
en geuren van de zware tijden op zee je al tegemoet. Bij elke stap die je zet, 
ontvouwt er zich een klein gedeelte van het bijzondere verhaal van dit schip. 
door middel van geluid worden de lichtbronnen op het schip versterkt. 
Zo lijkt het net alsof je middenin de film Scheepsjongens van Bontekoe bent 
beland. dit geeft een heel ongewoon effect waar de gebruiker echt in het 
kunstwerk wordt gezogen. Kortom, een prachtig historisch scheepswrak 

waar op een indrukwekkende manier gebruik is gemaakt van licht. 

wil jij ook een keer dit bijzondere kunstwerk zien? dan kan je nog een 
kijkje nemen tot en met 29 oktober 2017.

meer weten? ga naar www.centraalmuseum.nl

Kunstbalie wil als expertise-
centrum voor kunsteducatie de 
cultuurparticipatie van jongeren 
in noord-Brabant stimuleren. 
wilt u advies en ondersteuning 
bij de ontwikkeling van cultuur-
educatie of een doorlopende 
leerlijn?
 
www.kunstbalie.nl/
voortgezetonderwijs

Bij deadline.nl geven jongeren 
(15-24 jaar) hun mening over 
kunst en cultuur in recensies, 
artikelen en interviews. deadline.
nl biedt ook mogelijkheden voor 
workshops zoals recensies 
schrijven, en projecten voor het 
vak ckv of nederlands. 

www.deadline.nl

voor de docent 

lees 
de vo
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ge 

recen
sies 

op de
 blog
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Waterman 20 januari t/m 19 februari jij reist het liefste in een luchtballon, 
want jouw idealen reiken hoog. van boven af kun jij, in vogelperspectief, alles 
overzien. daarom past Lift van fiona tan perfect bij jou.

viSSen 20 februari t/m 21 maart net als een vis meander jij door het leven. 
Je houdt altijd rekening met de gevoelens van andere mensen en gaat confrontatie 
schichtig uit de weg. in het water kan je gelukkig wel helemaal jezelf zijn. You 
are the weather van roni horn past daarom goed bij jou.

ram 21 maart t/m 20 april als ram wil jij overal en altijd de eerste zijn. Je 
bent een pionier en trekt er graag op uit om nieuw terrein te ontdekken. dit lijkt op 
de manier waarop de vuurspuwende treinen in amerika het wilde westen 
veroverden. net als de treinen van lothar Baumgarten trek jij graag een 
spoor door onbekend en grillig terrein.

Stier 21 april t/m 20 mei de stier gaat graag lang op vakantie. Dit doe je 
vooral om goed uit te rusten van je drukke dagelijkse bestaan. voor volledige 
ontspanning neem je het liefst je eigen bed mee. het kampeerautootje van 
rosemarie trockel is dan ook het perfecte transportmiddel voor jou.

tWeeling 21 mei t/m 20 juni als tweelingen ben je erg flexibel en altijd 
in voor verandering. De gevleugelde uitspraak ‘Go with the flow’ lijkt voor jou 
gemaakt te zijn. je laat je graag meevoeren door de wind, net als de pluisjes 
van de paardenbloemen van Michel francois.

KreeFt 21 juni t/m 22 juli de kreeft is niet zo reislustig. Jij zit het liefst 
lekker thuis wanneer de regen langs de ruiten gutst. hatakeyama zorgt ervoor dat 
je toch de wereld in duizenden druppeltjes weerkaatst ziet, terwijl je knus 
binnen zit. 

leeuW 23 juli t/m 22 augustus waar een leeuw ook heengaat, de Leeuw is 
altijd het stralende middelpunt. kijk eens naar de prachtige natuur in Sylmar van 
di corcia. die cowboy op zijn paard is de koning te rijk. Zo trots en statig: 
dat moet wel een leeuw zijn.

maagd 23 augustus t/m 22 september de Maagd reist het liefst in luxe. 
De bestemming is niet belangrijk, zolang het maar met vrienden is. Zoals in het 
cabriootje van rosemarie trockel: drankje erbij en cruisen maar.

WeegSchaal 23 september t/m 22 oktober jij bent iemand die energiek 
over grenzen heen stapt. Je ziet altijd beide kanten en bent daarom vaak 
bezig om tegengestelde gebieden bij elkaar te brengen. daarom past het ierse 
grensgebied The Other Side zo goed bij jou.

Schorpioen 23 oktober t/m 21 november 
als schorpioen ben je erg gepassioneerd, maar dit verberg je het liefst voor de 
buitenwereld. daarom boek je graag vakanties in een broeierig klimaat waar 
je je kan verbergen achter een zonnebril en hoed. op de bestemming 
aangekomen loop je rond zoals Pin-up 51 van anton henning.

BoogSchutter 22 november t/m 21 december 
als Boogschutter verbreedt je graag je horizon. Daarom kan jouw reis niet ver 
genoeg zijn. Maar waar ga je heen? diep de oceaan in, een vulkaan beklimmen 
of naar de maan? stiekem zou je het allerliefst in een raket naar de Nightsky 
van angela Bulloch vliegen.

SteenBoK 22 december t/m 19 januari een steenbok richt zijn blik naar 
boven. Zo klim je stug, maar doelgericht op naar de top. een vakantie in de 
bergen is echt iets voor jou. net als richard long baan jij al klauterend en 
springend je eigen weg.

hoe reis jij door het leven 

voLgens de sterren?

29

de pont gaat op Zoek naar talent.

Ben jij er ook zo één die in zijn uppie thuis zit te tekenen en te schilderen?

Natuurlijk, jouw talent dat ontwikkel je zelf, maar moet dat altijd in je eentje? 
voetballen doe je toch ook in een team. hoe gaaf zou het zijn om met een club 

op zoek te gaan naar kunst van nu die jou in beweging zet? 

De ene zaterdag werk je in De Pont en de keer erop ga je naar Vincents tekenlokaal. 
in de pont krijg je vip ontmoetingen met kunstenaars, masterclasses en 

misschien mag je wel meewerken met het maken van een audiotour, filmpje of 
rondleiding. En… bij iedere tentoonstellingsopening hoor jij er ook bij! 

de ideeën die je opdoet in de pont verzamel je in jouw diY logboek en ga je in 
vincents tekenlokaal uitwerken op een digitaal tekenbord. Helemaal van deze tijd, 

want wist je dat je daardoor ook met foto’s kunt werken? 

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar, dan kan jij erbij zijn! 
Meer informatie kun je op www.depont.nl 

en www.vincentstekenlokaal.nl vinden. 

do it YourSelF @
 de pont museum en vincents tekenlokaal

Laat je
 inspi

reren 
in De Pon

t

Workshop Kees de Goede

Schilderen kun je prima samen!

Workshop van Charlotte Dumas
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readY to launch
thierry de cordier | Veldstudio (1995) 

een kunstwerk in het museum kan 
soms ook nog ‘in beweging’ zijn. Zo ook 
dit werk. eigenlijk was het in 1995 al 

af, maar de kunstenaar besloot, na het 
zien van tv-beelden over een marslanding, 
er rupsbanden aan toe te voegen. terwijl 

de ‘eerste versie’ een stilstaande 
uitkijkpost was, kan deze nieuwe 
Veldstudio net als dat marskarretje 

wel alle kanten oprijden.

je Kunt de Boom in
david claerbout 

Ruurlo, Borculoscheweg, 1910 (1997) 
een zwart-wit ansichtkaart met zo’n 
kartelrandje. Echt uit de oude doos. 

Molentje erbij, boompje… maar wat? 
De boom beweegt! de kunstenaar 

heeft die boom van de kaart in het 
nu gefilmd en over de ansichtkaart 
heen geprojecteerd. deze boom 

is in de laatste 100 jaar veel dikker 
geworden. Je ziet je de bladeren 

bewegen in de wind, en daarmee brengt 
de kunstenaar 1910 weer tot leven. 

leKKer Wandelen
dan graham | Promenade (2013) 

‘promenade’ betekent letterlijk 
‘wandeling’, en dat is precies wat je 

bij dit kunstwerk moet doen. in het glas 
kan je zowel je spiegelbeeld zien, 

als de wereld erachter. als je erlangs 
loopt, beweeg je niet alleen zelf, 

maar ook je spiegelbeeld én de rest 
van het museum nemen alle vormen 
aan. Door jouw wandeling beweegt de 
ruimte om je heen ook, als jij stilstaat 

gebeurt er niets. Zo zet dit kunstwerk 
je letterlijk in beweging. 

the end
tacita dean | the Russian Ending (2011)
The Russian Ending bestaat uit een serie 

van 20 foto’s. deze foto’s lijken op 
het eerste gezicht gewone zwart wit 

foto’s van hele verschillende dingen: een 
begrafenis, een dode walvis, een ontploffing. 

als je beter kijkt, zie je dat er allerlei 
woorden op zijn neergekrabbeld. De 
kunstenaar maakt door deze vele, kleine 
aanwijzingen deze foto’s tot Storyboard. 
een storyboard is een manier om de 
verschillende beelden van een film te 
bedenken en te ordenen. Zo zorgt de 
kunstenaar ervoor dat de foto’s in de 
hoofden van de toeschouwer tot een 

bewegend verhaal leiden.

tijdreiZen
stan douglas | Hogan’s Alley (2014)
stan douglas heeft heel precies een 
maquette gemaakt van zijn straat in 
vancouver, maar dan hoe het er uit zag 
in 1948. Bij deze foto van de maquette 
hoort ook een app. “circa1948”. Met 
de app kan je in deze foto rondlopen 
en ervaren hoe Vancouver er net na WOII 

eruit zag.

eeuWig rollen
fiona tan | Roll (1997)

in het werk van fiona tan draait het 
letterlijk om beweging. je ziet een 

loop, een oneindige film, van een vrouw 
die snel van een steile helling rolt. Het 
beeld verspringt steeds en toont telkens 
een ander deel van haar afdaling, die 

nooit op lijkt te houden. naast de grote 
projectie is een klein tv-scherm te 
zien. hierop is juist een stilstaand 

beeld te zien: een hand, losjes liggend 
op de grond. deze beelden laten onze 

gedachten ook weer over elkaar 
heen buitelen. Zou die bewegingsloze 
hand soms iets te maken hebben met de 

val van de vrouw?

uit de doeKjeS
christian Boltanski  

Les Concessions (1996)
heel veel zwarte doeken hangen 

aan de wand en worden in beweging 
gebracht door een langzaam 

draaiende ventilator. Af en toe vang 
je een glimp op van de foto die erachter 

hangt. de kunstenaar wil je zo 
nieuwsgierig maken, dat je een doek 
optilt, zodat je de foto erachter kan 
zien. Zo wordt je van onschuldige 

toeschouwer een gluurder, van foto’s 
die je eigenlijk echt niet had willen zien. 

loSSe handjeS
anri sala | title suspended (2008)
handen van een dokter? van adam 
en god in de sixtijnse kapel? Deze 
twee paarse handschoenen lijken elkaar 
bijna aan te raken. Bíjna. pas wanneer 

je er langer naar kijkt, kom je 
erachter dat de handen niet op weg 
zijn naar elkaar, maar juist rondjes 

om elkaar heen draaien. Zonder elkaar 
ooit aan te raken, cirkelen ze eeuwig om 

elkaar heen. 

luchtige Flirt
fiona Banner | Tête à Tête (2014)

een video is natuurlijk een letterlijk 
bewegend kunstwerk, zo ook deze 
film van fiona Banner. We zien twee 

rode windzakken, in een felblauwe 
lucht. samen waaien ze de ene keer 
weg van elkaar en de andere keer 

juist naar elkaar toe. Zo lijken deze 
windvangers verwikkeld in een spel 
van aantrekken en afstoten, een soort 

paringdans in de lucht.

hemelSe SpierBallen

oké, bij dit kunstwerk draait het 
helemaal níét om beweging. Of toch? 
in een klein nisje in de muur is een 
beeldje geplaatst van een knielende 
engel. Waar engelen normaal horen te 
vliegen, lijkt deze Engel van Tilburg 
haast te bezwijken onder het gewicht 

van zijn vleugels. opstijgen doet hij in 
ieder geval niet, terwijl het materiaal 
waarvan hij gemaakt is wel zo licht 
is als een veertje. Het kleine beeldje 
is namelijk gesneden uit purschuim. de 
zware vleugels (of is het één grote 

steen?) houden de lichte engel 
onbeweeglijk gevangen in  

zijn nisje.

rob Birza | De Engel van Tilburg (1992)

alS je goed 

KijKt Komen 

KunStWerKen 

tot leven 

en is er 

veeL Meer 

Beweging 

dAn je denkt!
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