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FIONA TAN |  ASCENT
De internationaal bekroonde kunstenaar Fiona Tan (Indonesië, 1966) toont 
in de nieuwe vleugel van het museum een meeslepende audiovisuele 
ervaring. Ascent is een film samengesteld uit meer dan 4000 foto’s van de 
berg Fuji uit Japan. Geen berg is zo vaak gefotografeerd als de Fuji: van 
alle kanten, van dichtbij, van veraf en van boven, op elk moment van de dag en 
in elk jaargetijde. Vereerd als een god en ingezet als symbool van Japan 
heeft de vulkaan mythische betekenis. Mount Fuji is icoon én cliché 
tegelijk, zoiets als molens en klompen voor Nederland. 

Fiona Tan trekt je de beelden in met een prachtig sprookjesachtig verhaal, 
waarmee de grens tussen stilstaand en bewegend beeld vervaagt. 
Kijk op pagina 4 en 5 wat Suzanne en haar grootouders ervan vinden.
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VOORWOORD

Melissa kiest voor 
veel kleur bij de 

regenboog van Jan Andriesse.

Britt droomt weg in de 

groene kamer van 

Marien Schouten.

COLOFON 

concept&grafisch ontwerp Teuntje van de Wouw (www.teuntjevandewouw.nl) 

fotografie Peter Cox en Marie-José Eijkemans (tenzij anders vermeld)

met speciale dank aan deHuh?-reporters Suzanne Voets en Bram Walter

eindredactie Marie-José Eijkemans, van museum De Pont (www.depont.nl) © 2017. 

VOOR DE DOCENT: Wait a Minute is een serie filmpjes op ARTtube met een digitale 

lesbrief die ingezet kan worden ter voorbereiding op een bezoek aan De Pont. Studenten 

van AKV | St Joost maakten naar aanleiding van een kunstwerk een one-minute.  

www.arttube.nl/series/wait-a-minute Maatwerk: In de ArtClip Moet een kunstenaar alles 

zelf maken? bespreken vier jongeren met Geerst Cruyssen (pag..) hoe het werk van Angela 

Bulloch tot stand kwam. Kijk ook op: Meer interessante en leuke filmpjes over kunst, 

kunstenaars en musea te vinden zijn op ons videokanaal ARTtube. www.arttube.nl

Dit is alweer het achtste nummer van , hét eigenwijze kunsttijdschrift 
voor jongeren. Kunst gaat over goed kijken en je eigen mening vormen, maar kunst 
is ook discussie. Goede kunst mag als een klap binnen komen en een hoop vragen oproepen. 

In dit nummer komen de droge eindexamenthema’s tot leven. Want, wat vertellen 
de kunstwerken in De Pont jou over Maatwerk? Hebben de kunstenaars van Nu ook 

voorbeelden? En, misschien wel de belangrijkste vraag: kun jij met behulp van de   ,  
de dromen van kunstenaars snappen en misschien kun je wel met hen mee dromen….

Op pagina 6 onderzoekt Bram de kunstenaars van De Stijl (van bijna 100 jaar geleden) die 
kunstenaars van Nu nog steeds inspireren. Teuntje duikt nog dieper in de geschiedenis op de 

historische pagina 23. Ira is helemaal dol op weetjes en tekende een kunstgeschiedenisboek 
voor kinderen van kunstenaars uit De Pont met hun historische voorbeelden. Schilder Geert 
vertelt je meer over het precieze maatwerk van het opbouwen van een glazen (!) steiger. 
Daarnaast kun je op pagina 12 ontdekken welke droom bij jou past volgens de sterren. 

Wil je zelf een kunstwerk van De Pont tot VOORBEELD nemen?  
Blader dan snel verder naar pagina 28 en zet je inspiratie om in een dans. Je 

kunt ook een workshop in De Pont doen, met een theater cross-over. 
Misschien wel met Merel en Anke van pagina 26!

Veel lees- en kijkplezier! 
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ONDERTUSSEN IN DE PONT
Britt en Melissa (13 jaar) komen bijna iedere donderdagavond even 
naar De Pont. Ze wonen in de buurt dus dat is makkelijk. Meestal gaan ze 
in de blauwe ruimte van James Turrell wegdromen maar voor de Huh? 
kozen ze eens een andere kleur om bij weg te dromen. 

Donderdagavond@depont: De Pont bestaat dit jaar vijfentwintig jaar. 
Speciaal vanwege dit jubileum is het museum voortaan iedere donderdag 
gratis geopend van 17.00 uur tot 20.00 uur. De toegang is dan gratis.



Suzanne : Wat vinden jullie de mooiste uitspraak in  
de film?
Opa: Ik vond die over de berg wel kloppen: “Je kunt een berg 
beklimmen, zelfs de hoogste. Maar als je eenmaal op de top 
bent, is er niets.” Ook vond ik het mooi dat je kon zien dat een 
berg nooit verandert, maar de mensen eromheen wel. 
Oma: Ja, daar ben ik het mee eens. Die berg is een vast 
gegeven en om die berg gebeurt van alles: de seizoenen, de 
verschillende gebeurtenissen in de loop der jaren. Ik vond 
de uitspraak over de bloei van een bloem, ook mooi: “De 
essentie van de bloem weet je pas, als hij valt”.

Suzanne : Wat vinden jullie van de opbouw van de film?
Opa: Ik vind het een filmische diavoorstelling. Dat vind ik 
heel apart, omdat je dat niet zo gauw ziet.
Oma: Ik vind dat die berg allerlei gedachtes en gevoelens 
oproept en ze proberen dat te verwoorden. Dat vond ik 
heel mooi, maar ik vond dat de beelden het uiteindelijk 
overwonnen. De beelden spraken in mijn ogen uiteindelijk 
meer dan de woorden.

Suzanne : Geloven jullie in de God van de vulkanen of 
de legendes die erover verteld werden?
Opa en oma: Nee, dat is echt Japans, dat kunnen wij niet 
snappen. De Japanners zijn ermee opgegroeid, maar wij niet.

Suzanne : Vinden jullie dan wel dat de vulkaan iets 
magisch of mysterieus heeft?
Opa: Ja, er zitten geheime krachten in, net zoals bij de 
Montségur in Frankrijk. Daar zijn wij ook geweest en iets 
dergelijks is dit ook. Zo’n berg is altijd aanwezig, in allerlei 
vormen: dan weer met sneeuw, dan weer met bloemen. Daar 
zit voor mij toch enigszins iets magisch in.
Oma: Mysterieus is het zeker wel. Het deed mij ook denken 
aan de Mont Ventoux in Frankrijk, dat ik ook zo’n mooie berg 
vind. En deze berg is een vulkanische berg, waarbij er dus 
altijd een zeker gevaar dreigt en je weet nooit wanneer het 
echt gevaarlijk wordt.

Suzanne : Er was ook een tussenverhaal over de man die 
de berg beklom en weer naar beneden ging. Vonden jullie 
die man nou juist een moedige man of juist een zwakke 
man, omdat hij op het einde klaagt over zijn vermoeidheid?
Opa: Voor mij was het een soort toerist, want er gingen 
zoveel mensen omhoog. Het verschil tussen al die mensen 
zal niet groot zijn, want ze willen allemaal op dezelfde manier 
naar boven.
Oma: Het blijkt altijd moeilijker en zwaarder voor de 
klimmer te zijn dan dat hij van tevoren denkt. Ik vind hem wel 
een doorzetter.

Suzanne : Vinden jullie het terecht dat er werd gezegd 
dat een berg van dichtbij veel lelijker is dan van veraf?
Opa en oma:Dat is altijd zo. Als je op een berg zit, heb je 
helemaal niet het idee dat je werkelijk op een helling zit. Alles 
is dan zo anders.

NAAR DE FILM MET

SUZANNE & HAAR 
GROOTOUDERS

Kunstenares Fiona Tan maakte een film van wel 

77 minuten van maar één berg. De heilige berg 

Fuji heeft de hoofdrol. Onze speciale Huh?-

reporter Suzanne (15 jaar) keek samen met haar 

grootouders de film en ze praten gezellig na.

Suzanne praat met haar 
opa en oma over  de film 

van Fiona Tan
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Opa en Oma interviewen Suzanne

Opa en oma: Snap jij dat Japanners zo dol zijn op Van 
Gogh?
Suzanne : Ja, dat snap ik zeker. Japanners zijn overal op de 
wereld te zien als toeristen, dus ze komen in veel gebieden 
en ze komen dus veel kunst tegen. Van Gogh is erg bekend. 
Japanners hebben ook vaak kunst met veel bloemen, mensen 
en eten. Dat beeldt Van Gogh ook vrij vaak af. Daar zie ik een 
link tussen onze cultuur en die van de Japanners. Ook was 
Van Gogh zelf erg geïnteresseerd in Japanse kunst. Ik denk dat 
de Japanners hem daarom sowieso al waarderen.

Opa en oma: Vond je het meer een film of meer een 
diavoorstelling?
Suzanne: Ik vond het een diavoorstelling, die tot een film 
gemaakt werd omdat eronder gepraat werd en er af en toe 
muziek klonk.

Opa en oma: Wat vond je van de sprookjes en verhalen 
die erbij verteld werden?
Suzanne: Ik vond het verhaal over het babymeisje dat 
gevonden werd door de bamboesnijder in een bamboestok 
erg mooi, omdat er werd gezegd dat het meisje van de maan 
kwam. Ze had heimwee naar de maan, dus ze ging er terug 
naartoe. Dat beeld vond ik iets magisch hebben.

Opa en oma: Wat vond jij de mooiste opname van  
die berg?
Suzanne: Ik vond het heel mooi om te zien hoe de zon 
opkwam achter de berg en onder ging achter de berg. Het 
leek net alsof de zon in het gat van de vulkaan verdween 
en er weer uit opsteeg. Dat beeld in combinatie met de 
weerspiegeling van de vulkaan, de zon en de gekleurde lucht 
in het water vond ik supermooi.

Opa en oma: Je vroeg aan ons wat wij nou een goede 
uitspraak vonden. Wat vind jij dan een goede?
Suzanne: Ik vond het heel terecht dat er gezegd werd 
dat het de mensen tegenwoordig niet meer om het moment 
gaat wanneer ze een foto maken, maar dat ze de foto maken 
met het doel dat anderen ze zo geweldig vinden om waar ze 
geweest zijn. Veel mensen maken een foto en denken daarbij: 
“deze moet ik dadelijk gauw op social media zetten, zodat 
mensen eens zien waar ik ben geweest.”

Reporter: Suzanne Voets (15 jaar) | Eckhartcolllege
Suzanne heeft een kijkstage van een week bij De Pont 

gehad. Dat kwam goed uit want er moest veel voor 
de Huh? geschreven worden en Suzanne wil graag 

journaliste worden.

05



WAAR ZOUDEN WIJ ZIJN Jan Andriesse     Mondriaan

Ken je het spreekwoord 'Al doende leert men'? Dit 
betekent dat je iets onder de knie krijgt door het zelf 
uit te voeren: leren door IMITATIO dus. Een goed 
voorbeeld hiervan is de werkwijze van de schilder Jan 
Andriesse. Andriesse was een groot bewonderaar van 
de schilderijen van Piet Mondriaan. Toen Andriesse de 
Compositie met vier gele lijnen zag, was hij geboeid 
door de rust en het evenwicht dat het doek uitstraalt. 
Hij wilde dit zo precies mogelijk namaken, maar dit was 
moeilijker dan gedacht. Door goed te kijken en te meten, 
ontdekte hij dat de driehoeken aan de zijkant gelijk zijn 
- maar alleen als je de gele lijnen niet meerekent. Bij 
de andere twee driehoeken is dat wel het geval. Deze 
ontdekking probeerde hij zelf uit en Voilà: ineens had hij 
'zijn' eigen Mondriaan gemaakt!
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Het is alweer 100 jaar geleden dat Theo van Doesburg, 
het tijdschrift De Stijl oprichtte. Dit mondde uit tot een 
beweging van architecten, vormgevers en kunstenaars. 

Met Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld als iconen van 
die beweging. De Stijl wordt dan ook gezien als een heel 

belangrijke bijdrage aan de moderne kunst.

Kunstenaars van NU staan op de schouders van hun 
voorbeelden. Kijk maar hoe Mondriaan, Van Doesburg 

en Rietveld ook nu nog kunstenaars van inspireren!
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  Jeff Wall 
Theo van Doesburg

De vieze wasbak van Jeff Wall lijkt weinig te maken te 
hebben met de rechte lijnen van De Stijl. Maar, zoals 
zo vaak met kunst, beter kijken is beter weten! De titel van 
de foto van Wall is Diagonal Composition: een titel die 
misschien wel verwijst naar de contra-composities van 
Theo van Doesburg, die hij maakte in de jaren 20 van 
de vorige eeuw. Deze belangrijke grondlegger van De 
Stijl onderzocht het gebruik van diagonalen om ruimtelijkheid 
in een plat vlak te brengen. Dus met zijn titel legt Wall het 
accent op de diagonale lijnen van zijn foto. En ja..die 
zijn er: de gele rand van de wasbak loopt over in een 
blauwe lijn, die weer wordt gevolgd door een zwarte 
rand. De diagonaal beheerst dus het hele beeld, maar 
er zijn ook lijnen die hier haaks op staan, zoals het stuk 
wasbak waar de zeep op ligt - en wat dacht je van de 
zwart-witte verticaal aan de rechterkant van de foto. 
Zo bekeken is dit viezige hoekje het perfecte De Stijl 
kunstwerk, maar dan wel nét even anders.

          Job Koelewijn 
   Gerrit Rietveld

AEMULATIO: Soms eigenen kunstenaars zich een 
ander kunstwerk of idee helemaal toe, en proberen ze 
het te verbeteren. Zo heeft kunstenaar Job Koelewijn 
het gedurfd om van een werk van Gerrit Rietveld, een 
bekend lid van De Stijl en een van de grootste architecten van 
de vorige eeuw, iets 'nieuws' te maken. 

Voor de Rietveldacademie, de kunstacademie waar 
Job Koelewijn studeerde, stond een glazen paviljoen, 
ontworpen door Rietveld zelf. Koelewijn bedacht een 
performance (een soort live-kunstwerk), waarbij hij zijn 
moeder en tantes uitnodigde om dit glazen huisje te 
wassen, terwijl ze daarbij hun Oudhollandse kleren 
droegen. Deze klederdracht hoorde echt bij Spakenburg, het 
geboortedorp van de kunstenaar. De performance verbeeldt 
een persoonlijk verhaal: het wassen van de moderne 
ruimte van het paviljoen met al dat licht, symboliseert 
de breuk van Koelewijn met de ouderwetse tradities 
die bij zijn geboortedorp horen. Op de foto's zie je de 
mooie tegenstelling tussen oud en nieuw. Door zijn eigen 
familie en geboortedorp aan het kunstwerk 'toe 
te voegen', veranderde Koelewijn voor eventjes de 
betekenis van het Rietveld-paviljoen.

Van Shakespeare tot Mondriaan 

Bram Walter (22 jaar) geeft al  sinds zijn 
vijftiende rondleidingen bij De Pont. Hij 
heeft ook nog kunstgeschiedenis gestudeerd, 
maar nu zit hij op de toneelschool van 
Arnhem. Een Huh-reporter die van alle 
markten thuis is.

We vieren het thema jaar 
Van Mondriaan tot Dutch 

Design met een gratis 
boekje “Waar zouden wij 

zijn zonder Mondriaan” 
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Kunstbalie signaleert een nieuwe ontwikkeling; 
DE POP-U P EXPOSI T IE . Je ziet deze 

tijdelijke exposities steeds vaker en op de meest 
uiteenlopende plaatsen. Juist omdat jongeren steeds 
vaker gewild of ongewild tegen dit soort exposities 

aan zullen lopen, wilde we graag van hen weten: 
Wat is de toegevoegde waarde van dit soort exposities? 
Wat zijn de voor- en nadelen? Wat heeft jou het meest 
verrast? Kwam je er ‘toevallig langs’ of ging je bewust 

kijken? Wat zijn de verschillen in ervaring tussen kunst 
in een ‘echt’ museum en in een pop-up expo? Wat zijn 
dan de overeenkomsten? Wat doet deze ervaring met 
je? Maakt het je nieuwgierig, sta je meer open voor 

kunst, wordt kunst hierdoor toegankelijker of juist niet?

Op het nieuwe NS-station in Breda ontdekte we 
de POP-UP-expositie “Welkom in de wereld 
van Van G ogh ”  en hadden daar een mooie 
ontmoeting met:

Merel van der Linden, ruimtelijk ontwerpster van 
de POP-UP-expositie: Dit is geen kunst, dit is historie. 
We vertellen op een beeldende en interactieve manier eerst 
het verhaal van het leven van Van Gogh en zijn familie in 
Brabant. We zetten een tijdsbeeld neer.' 
(www.merelvanderlinden.com/projects/van-gogh/)

Barbara Putters, stichting cultuurbehoud Breda: 
‘Wij bepalen niet hoe mensen met cultuur omgaan, dat doen 
ze zelf!'

Youri Geerts (17 jaar): ‘Ik werd vooral gepakt door de 
afbeelding van Van Gogh zelf (vergroting in IXXI van 
zelfportret met grijze vilthoed). Je kunt echt zien dat 
die met emotie geschilderd is en nu ben ik heel benieuwd 
naar het echte schilderij. Ja! Ik zou zo met je in de trein 
stappen om naar het museum te gaan.'

Lieke Nelemans (16 jaar): ‘Deze expositie is echt van 
deze tijd, totaal niet oubollig of zo.'

Maaike Pasma (16 jaar):‘ Meteen toen ik hierbinnen 
stapte werd ik nieuwsgierig naar wat er nog meer te zien 
was. Dat kwam ook door alle hoekjes in de indeling, leuk om 
daaromheen te gluren.'

Youri, Lieke én Maaike lopen alle drie stage bij  

de expositie, ze doorlopen de mbo-opleiding  

toerisme aan de Rooipannen in Breda.

De eindexamen thema’s DROMEN  (vmbo), 

MAATWERK  (havo) en VOORBEELDIG  (vwo) 

dienden als the
ma’s voor het gesprek (Maatwerk: Werk 

wat speciaal voor die plek gemaakt is. D
romen: waar of 

wat zou jouw ideale expositie plek zijn? Voorbeeldig: wie 

is jouw voorbeeld? )
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Maatwerk
Lieke: 'Je kunt goed zien dat deze expositie speciaal 
voor deze ruimte  gemaakt is, hij vult de ruimte perfect 
en er is een logische doorloop'. 
Merel kreeg: ‘Een lege ruimte waar je niets aan de 
muren mag hangen, tja ik moest dus slimme manieren 
bedenken om ervaringen én historische afbeeldingen 
bij elkaar te brengen. Ik ontwierp een constructie 
met losse houten elementen waaraan de informatie 
opgehangen kon worden'.
Maaike: ‘Doordat je gewoon nog de buizen en de 
constructie van het gebouw ziet, heeft deze ruimte 
een hele coole industrië le look, helemaal niet netjes, 
juist stoer en dat past weer goed bij het onderwerp’
Merel: 'Voor mij is het heel fijn om met deze jongeren 
over hun beleving van deze plek te praten. Het is een 
soort evaluatie. Wat werkt er goed? Wat kan er beter? 
Wat moet er anders?'
Lieke: ‘Je zou iedere keer iets kunnen toevoegen of 
veranderen, een andere experience bijvoorbeeld. 
Zodat mensen die vaker terugkomen toch steeds iets 
nieuws kunnen zien.’ 

Dromen
Wat is jouw droomplek?

Youri: Schiphol, daar moeten veel mensen lang 
wachten en op een gegeven moment ben je wel 
uitgekeken op je telefoon. Ideale locatie dus voor 
een POP-UP-expositie! Wij ontmoeten hier ook 
veel mensen die toevallig binnen lopen omdat ze aan 
het wachten zijn. Maar er kwam ook een meneer 
helemaal uit Amsterdam, speciaal om de expositie én 
het nieuwe station te bekijken! 
Maaike: Iedere expositie zou gehouden moeten 
worden op een plek die echt iets te maken heeft met het 
onderwerp. Dan kun je het ook makkelijker koppelen 
aan andere activiteiten, zoals een wandeling of andere 
dingen. Zo kun je wel een hele dag met je onderwerp 
bezig zijn en toch steeds iets anders doen!
Barbara: ‘Hé Youri, vergeet al die mooie beschikbare 
plekken in Brabant niet, alleen al in Breda zijn zoveel 
mooie plaatsen voor een expo te vinden!’ 
Lieke: Ja eigenlijk kan het overal!
Merel: Mijn droom is inderdaad een reizende 
expositie te maken, die je op elke gewenste plek kunt 
opbouwen. 

Voorbeeldig
Barbara: Wij hebben eigenlijk een voorbeeldige 
situatie gecreëerd, door de combinatie te kunnen 
maken tussen Cultuurbehoud, Merel en Marnix van 
de Vijver (ontwerper van de experience). Op deze 
manier komt het leven van de kunstenaar echt dicht bij 
de mensen. 
Merel: 'Door op deze locatie en in deze niet- museale-
setting te exposeren, bereiken we heel veel toevallige 
passanten, die onverwacht een bijzondere ervaring cadeau 
krijgen. Hier binnen stappen kan heel laagdrempelig, 
juist doordat je spelenderwijs iets over van Gogh kunt 
leren. Ja je zou het kunnen zien als een soort opstapje 
naar een museum waar ‘echte kunst’ te bewonderen is. 
Maar wat is een museum eigenlijk? Wij hebben voor 
deze expositie bijvoorbeeld samen gewerkt met MOTI, 
ze leenden ons de vitrine kasten. Deze manier van 
exposeren kan ook in een museum natuurlijk. Dus wie 
weet is dit het museum van de toekomst?'

De POP-UP-expositie “Welkom in de wereld van 
Van Gogh” ontving 6000 bezoekers in 8 weken tijd. 
De expositie is in ieder geval nog te zien  
tot juli 2017

Hoe zie jij je gedroomde POP-up expo? En waar?  
We praten ervoer verder op kunstvakdocenten.nl 
Via deze website kun je ook een proefexemplaar 
aanvragen.
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workshop dromen
De leerlingen van  IMC De weekendschool 

volgden een rondleiding en een workshop in De Pont museum 

rondom het thema Dromen. Zij namen een kijkje in de droomwereld 

van een kunstenaar. Kan de kunstenaar jou weg laten dromen in zijn 

werk? En hoe neemt hij jou mee in zijn droom?

Tijdens het bezoek aan De Pont 
staat Rania El Morabet in het 

middelpunt. Ze is 11 jaar en zit op 
de Weekendschool. Zij werd die dag 

namelijk gefilmd. De film kun je bekijken 
via deze link: https://www.youtube.com/

watch?v=bxIbTjStCpA

In  museum De Pont zijn veel kunstwerken 
waarbij je zomaar weg kunt dromen. 

Wat dacht je bijvoorbeeld van de regenboog 
van Jan Andriesse, de sprookjesachtige 
pauw van Marc Mulders, of de blauwe 

luchtdroom van James Turrell?

Tijdens de rondleiding  
werd een spel gespeeld:  

Kun jij een kunstwerk  
natekenen zonder dat je het  

zelf ziet? Een aantal leerlingen uit 
jouw klas beschrijven hoe  

het kunstwerk er uit ziet en jij 
maakt er zonder te kijken een 

tekening van.

Rania kijkt nu met 
hele andere ogen naar 
kunst: “Degene die 

het kun stwerk heeft 
gemaakt heeft het wel 

met een reden gemaakt. 
Er z it veel meer achter 

en dat wist ik eerst niet”.

En DAN?
Nu je weet hoe jouw eigen droomwereld er uit ziet ga je in 
een groepje van vier aan de slag met de Challenge:  
Maak een grote tekening waarin deze droom kunstwerken bij 
elkaar komen. Lukt het jullie om hier samen een hele nieuwe 
droomwereld van te maken?

CHALLENGE
01  Heb jij een favoriet kunstwerk gevonden in De Pont? Maak er maar eens 
een foto van met je mobieltje. 02  Sluit nu je ogen en stel je voor dat jij IN jouw 
kunstwerk mag rondlopen. Hoe ziet die droom er volgens jou uit? 03  In het 
kunstwerk kijk je naar achteren, naar links, naar rechts, naar boven. Wat zie je?  
Welke kleuren heeft de wereld waarin het kunstwerk staat? En zie je nog meer?

IMC Weekendschool is een school op zondag voor gemotiveerde kinderen uit sociaal-economische achterstandswijken. Deze kinderen gaan vanaf groep 7 tot en met de 

brugklas een extra dag in de week naar school. Niet om te leren rekenen en schrijven, maar om te leren van enthousiaste professionals! Op zondag spelen ze een rechtszaak 

na in de rechtbank, krijgen ze les van brandweermannen in de kazerne, leren ze debatteren met politici, presenteren ze het journaal en maken ze kunstwerken met echte 

kunstenaars. Ze krijgen lessen in journalistiek, sterrenkunde, geneeskunde, recht, psychologie, film en nog veel en veel meer. Op deze manier leren deze kinderen hun talenten 

ontdekken, krijgen ze meer zelfvertrouwen en ontmoeten ze mensen uit verschillende lagen van de samenleving. Meer info? www.imcweekendschool.nl

De leerlingen van de 
Weekendschool kozen 

tijdens de rondleiding hun 
favoriete kunstwerk uit.
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Zoals je t ijdens het denken kunt weten

dat je aan niets denkt

en zoals je t ijdens het kijken kunt z ien

dat je niets z ie t

zo kunnen er in z ijn beelden gaten vallen

in een weiland een mens een huis

wit te gaten waarin je z ie t dat we van de dingen niet weten hoe ze z ijn

zie t dat de echte wereld een gat is

een wit gat

zo wil ik dat gedichten de gaten laten zien in

de taal waar voor de dingen geen plek is

 
Rutger Kopland
uit: Zoals zijn beelden
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WATERMAN 20 januari t/m 19 februari Je bent als Waterman 
een technisch persoon, die houdt van denken en het oplossen van 
problemen. Ook kan je moeilijk omgaan met een onverwachte 
verandering. Jouw droom past daarom bij Labyrinth van Mark 
Wallinger. Het is een doolhofachtig werk, waarbij je na moet 
denken, maar waarin toch een terugkerende structuur zit.

VISSEN 20 februari t/m 21 maart Als Vissen voel je je graag 
als een vis in het water. Reinoud van Vught heeft een kleurrijk 
schilderij gemaakt, dat jou als Vissen blij maakt. Je vindt 
vrolijke en fantasierijke dingen in je leven belangrijk. Het lijkt wel op 
water, dus duik maar in je droom. 

RAM 21 maart t/m 20 april Je wilt niets liever dan op 
avontuur gaan, dingen ontdekken in de natuur en plezier hebben 
als Ram. Ook ben je een vrij druk persoon. Daarom is het 
dynamische kunstwerk waarin je als persoon van de duinen 
afrolt van Fiona Tan, Roll I&II, jouw droom.

STIER 21 april t/m 20 mei Als stier trek je je graag terug en 
ben je een graver. Je wilt weten wat er gaande is en er controle 
over houden. Bij het werk van Wolfgang Laib lijkt het wel of jij 
door de gangen van opgegraven piramides loopt. 

TWEELING 21 mei t/m 20 juni Het sterrenbeeld 
Tweelingen kan behoorlijk onvoorspelbaar zijn. Elk moment kan 
je iets onverwachts zeggen, denken of doen. De vulkaan van Fiona 
Tan past daarom goed bij jou: elk moment kan hij uitbarsten, 
maar je weet niet wanneer. 

KREEFT 21 juni t/m 22 juli Je houdt als Kreeft erg van 
huiselijke gezelligheid. Jij droomt het liefst van herinneringen die je 
koestert en nooit weg wilt gooien. Fiona Tan laat in haar fotomuur 
Vox Populi ook belangrijke en gezellige gebeurtenissen zien; 
alsof je bladert door een fotoalbum.

LEEUW 23 juli t/m 22 augustus Met Leeuw als sterrenbeeld 
wil je graag in het middelpunt staan. Je wilt gezien worden en 
veel aandacht krijgen. Het kunstwerk Lift van Fiona Tan kan 
jouw droom zijn: je hangt aan opvallende, rode ballonnen en 
gaat de lucht in, waardoor iedereen je kan zien. 

MAAGD 23 augustus t/m 22 september Depot, bedacht door 
Fiona Tan, zou goed bij jouw droom kunnen passen. Je houdt 
van het aardse, de natuur, en wilt alles zo geordend en netjes mogelijk 
houden. Bij dit werk is de natuur gerangschikt in potten: soort 
bij soort.

WEEGSCHAAL 23 september t/m 22 oktober Tête á tête 
van Fiona Banner symboliseert twee personen die met elkaar 
communiceren. Door de wind, passend bij jou als luchtteken, 
lijken ze met elkaar te spreken. Het lijken wel twee verliefden, 
wat bij jouw droom zou passen als liefdevol persoon. 

SCHORPIOEN 23 oktober t/m 21 november  
Het duistere past bij jou als Schorpioen. Hans de Wit maakte 
een tekening dat zomaar jouw droom zou kunnen zijn. Het 
heeft iets machtigs, wat dan ook goed bij jou past, omdat je 
anderen ook graag overtuigt van jouw mening. Aan de andere kant 
passen de lichtere en zachte kleuren ook goed bij jou, want 
vanbinnen ben jij ook wel een zacht en lief. 

BOOGSCHUTTER 22 november t/m 21 december  
De pijlen van een Boogschutter kunnen overal terecht komen. 
Je doet soms dingen zonder na te denken wat de gevolgen ervan 
zijn. Saint Sebastian van Fiona Tan past daarom goed bij jouw 
droom: een geconcentreerde blik van dichtbij, en je weet niet 
waar de pijl op gericht is. 

STEENBOK 22 december t/m 19 januari Ben je een 
steenbok, dan blijf je liever met beide benen op de grond 
staan en ben je altijd op zoek naar veiligheid. Je bent ambitieus 
en wilt doelgericht werken. Het kunstwerk Bolivian Coal Line van 
Richard Long past daarom goed bij jouw droom: een pad dat 
leidt tot een doel, gemaakt van stenen. 

WAT IS JOUW DROOM
VOLGENS DE STERREN?

e f g h

i

j k l

a b c d

12



IN TILBURG IS ER EEN JA ARLI JKS FESTIVAL 
VOL LITER ATUUR, MUZIEK EN THEATER . 

VELE BEKENDE SCHRI JVERS EN ARTIESTEN 
BRENGEN HET WOORD OP EEN FRISSE 

MANIER VOOR HET VOETLICHT. EN
K AN DIT WEL WA ARDEREN.

EEN VAN DE GASTEN IS SCHRI JVER 
MARI JN S IKKEN. SPECIA AL VOOR

SELECTEERDE MARI JN EEN FR AGMENT 
UIT PROBEER OM T E K ER E N ,  HA AR 

DEBUUTROMAN OVER DROMEN.

Alma kijkt op de klok. Het is elf over negen, ze is laat 
wakker voor haar doen, haar hoofd bonkt en ze heeft 

een droge keel. Als ze haar hand op Arthurs lege helft van 
het bed legt, voelt het onderlaken koud aan. Met stramme 
bewegingen kleedt ze zich aan. 
 In de badkamer, te midden van spullen die er eerst niet 
stonden en die zij en Arthur niet nodig hebben, komt het besef: 
Sandra gaat nog niet weg. Lenzenvloeistof, een elektrische 
tandenborstel met bijbehorende oplader, shampoo met een 
Duits etiket en een blauwe haarborstel waar het stugge haar 
van Sandra nog tussen zit hebben de kleine ruimte van de 
badkamer overgenomen.
 Alma bekijkt zichzelf in de spiegel boven de kraan. 
Slaapogen. Ze heeft een rechte, krachtige neus, in haar wangen 
zitten vouwen – leeftijd, zorgen, een slecht hoofdkussen? Ze 
blaast in het kommetje van haar handen. Bah. Met koud 
water wast ze haar gezicht, ze stoot per ongeluk Sandra’s 
tandenborstel van de wasbak en bukt zich om hem op te 
rapen. Met iedere beweging neemt de hoofdpijn toe. Voor 
paracetamol moet ze naar de keuken.
 Michelles deur is dicht, beneden klinken stemmen. Al 
sinds Sandra’s kindertijd strijdt Alma met haar oudste om 
Arthurs aandacht. Ze was opgelucht toen Sandra het huis uit 
ging, nog opgeluchter toen ze naar het buitenland vertrok. Nu, 
bij Sandra’s terugkomst, wordt de strijdbijl weer opgegraven. 
Maar Alma is moe, ze heeft geen zin in een gevecht. Wat haar 
betreft mag Sandra ze hebben – allebei, neem alsjeblieft mee 
die twee.
 De stemmen in de woonkamer verstommen zodra ze 
halverwege de trap is, zodat alleen de blikkerige muziek 
overblijft. Het is de tv, een film, iets vrolijks, ze kent het maar 
in de mist van haar hoofd komt ze niet op de titel. Onder aan 
de trap ligt de uitnodiging voor het gehandicaptenkonvooi. 
Dit jaar mag Michelle voorin. 
 ‘Mam?’ Sandra verschijnt fris en opgewekt in de gang. 
‘Wil je ontbijten? Ik heb eitjes.’ 
 Alma stapt over de uitnodiging heen. ‘Ik houd ’s morgens 
niet zo van ei.’ 
 ‘O.’ Sandra fronst. 

 ‘Michelle wel,’ zegt ze vlug. ‘Geef mijn ei maar aan haar.’ 
 ‘Koffie dan?’ 
 ‘Lekker.’ In de deuropening blijft ze staan. Voor de tv, in 
kleermakerszit op de grond, zit Michelle. Ze is al aangekleed. 
Op tv neemt Sneeuwwitje een rode appel van de heks aan en 
valt na de eerste hap flauw. De heks lacht er akelig bij, het 
geluid staat hard. Arthur zit aan tafel met de krant. Alma gaat 
tegenover hem zitten en vraagt om de kunstpagina, maar hij 
geeft geen antwoord. De kunstpagina krijgt ze ook niet.
 Sandra zet een dampende mok koffie met een croissantje 
voor Alma neer.
 ‘Had ik die in huis?’
 ‘Ik heb ze gehaald.’
 Alma eet het croissantje droog op. ‘En?’ vraagt ze met 
volle mond. ‘Wat zijn jullie plannen?’
 ‘Ik weet het nog niet.’ Sandra aarzelt. ‘Zullen wij Michelle 
meenemen?’
 Arthur slaat een bladzijde om.
 ‘Ze moet naar Janssen.’ Alma likt haar vingers af en smakt 
er luid bij. Waarschijnlijk weten Arthur en Sandra heel goed 
waar ze heen willen, ze willen alleen niet dat zij het ook weet. 
 Heel even kijkt Arthur haar aan. Het horloge zit om zijn 
linkerpols. 
 Als ze uitgegeten is en Arthur en Sandra zijn vertrokken, 
spoelt ze Sneeuwwitje terug tot aan het begin. Michelle 
reageert er niet op. Kun je een dvd op repeat zetten? ‘Kijk de 
film maar fijn nog een keer, schildpadje. Ik ben boven.’
 Met haar kleren nog aan gaat Alma in bed liggen. Sinds 
Michelle heeft ze last van een terugkerende droom, om de 
paar weken komt hij voorbij. In haar droom zit ze op het 
plafond van haar slaapkamer, een oneindig witte vlakte. Ze 
is een mier. Ieder stukje van het plafond, het hele oppervlak, 
moet ze aanraken – ze weet niet van wie of waarom. Met haar 
kleine pootjes tikt ze op het wit, dan rolt ze haar mierenlijf 
om over het oppervlak. Nooit heeft ze een idee wat ze al heeft 
gedaan, hoe ver ze al is, ze weet alleen dat ze moet doorgaan 
tot het gedaan is.
 Uitgeput wordt ze wakker.

Marijn Sikken (26 jaar) won in 2011 zowel  
de jury- als de publieksprijs bij Write Now!

Ze schrijft korte verhalen en draagt  
regelmatig voor op literaire podia. Kijk op  
www.tiltfestival.nu als jij ook graag schrijft!

Marijn Sikken | Probeer om te keren  

Paperback | ISBN 9789059367074 | Prijs 19,99
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Ik ben altijd erg nieuwsgierig geweest naar persoonlijke 
verhalen in de kunstgeschiedenis en viel vaak de 
mensen in mijn omgeving (van mijn moeder tot mijn 
vrienden) lastig met allerlei weetjes over kunst. Ik wil, 
nu nog, iedereen net zo enthousiast maken.

Ik studeer dit jaar af aan de richting illustratie op de 
kunstacademie St. Joost in Breda. Ik koos deze studie 
omdat ik graag tekeningen maakte bij verhalen. Ik lees 
graag boeken en wordt altijd heel snel aangetrokken 
tot de personages in een verhaal. Voor mij draait het 
verhaal namelijk altijd om de mensen erin, en die teken 
ik dan ook het allerliefste!

Wie ben ik?  Ira Hopkoper (22) zit in het 
vierde jaar van Illustratie aan AKV St.Joost in Breda. 
Ze illustreert en maakt verhalen.

Karel en de grote kunsthelden

Voor mijn afstudeerproject dit jaar, ga ik opnieuw 
proberen mensen te overtuigen hoe leuk 
kunstgeschiedenis is. Het idee is om in te haken op 
het komende Mondriaan jaar en een kinderboek 
te maken wat op een leuke, speelse manier laat 
zien hoe hedendaagse kunstenaars zich hebben 
laten inspireren door oude meesters. Aan de hand 
van een selectie kunstwerken uit de collectie van  
De Pont laat ik zien dat naast Mondriaan, kunstenaars 
van toen invloed hebben op kunstenaars van nu.

Het wordt een boek dat qua vorm tussen een 
prentenboek en een informatieboek in zit. Er zullen 
elementen uit de kunstgeschiedenis uitgelicht worden 
maar wel via een spannend verhaal. Dit verhaal gaat 
ongeveer zo: mijn hoofdpersonage Karel gaat op 
speurtocht door museum De Pont. Zijn opa is professor 
in het museum en heeft een nieuwe uitvinding gedaan 
voor de Kunst Begrijpen Club. Karel krijgt de opdracht 
de uitvinding te testen op een aantal werken uit het 
museum om te achterhalen wie de kunsthistorische 
helden zijn van al die hedendaagse kunstenaars.

Grote voorbeelden
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Rembrandt van rijn (1606-1669) & Marc Mulders (1958)
Karel snapt wel dat Rembrandt de held is van Marc Mulders. "Het zijn 
allebei anatomische lessen in dikke verf, maar toch zijn ze verschillend. 
Rembrandts werk is levensecht, je kijkt zo in de hersenen! Mulders 
stelt het iets bedekter op". 

Piet Mondriaan (1872-1944) & Jan Andriesse (1950)  
"Ah!", denkt Karel wanneer hij de twee schilderijen vergelijkt. 
"Mondriaan is dus een held van Jan Andriesse. Andriesse is altijd op 
zoek naar het juiste evenwicht in een schilderij, net al Mondriaan. 
Om zijn grote held beter te begrijpen, besloot hij een schilderij van 
Mondriaan na te maken."

Marcel DUchamp (1887-1968) & Ai weiwei (1957)
Karel ziet dat zowel Marcel Duchamp als Ai Weiwei iets 
nieuws hebben gemaakt van een gewoon krukje. Hij is 
verrast dat simpele krukjes ook kunst kunnen worden! 

Thierry De Cordier (1954) & Hans holbein (1497/98-1543)
"Oh nee!" roept Karel uit. "Het graf is leeg op het schilderij van Thierry De Cordier". Is het 
lichaam gestolen? Of wacht, is dat niet Christus op het schilderij van Holbein? Misschien schilderde 
De Cordier juist het graf nadat Christus opstond uit de dood..."

Pablo picasso (1881-1973) & Robert zandvliet (1970)
"Aha!" zegt Karel, "Dus Robert Zandvliet heeft het witte vlak in het schilderij 
van Pablo Picasso vervangen door een zwart. Hmmm... Daarmee heeft hij 
de angst voor het witte lege doek letterlijk bezworen".

Jacopo da Pontormo (1494-1557) & Bill viola (1951)
"Oké..." denkt Karel. "Pontormo schilderde de ontmoeting tussen 
Maria en haar nicht Elisabeth. Maria is dan zwanger van Jezus en 
Elisabeth van Johannes de Doper. Beide kindjes zullen opgroeien 
tot bijzondere mannen. Bill Viola brengt deze bijzondere 
ontmoeting tot leven in zijn videokunstwerk."

Karel en de kunsthelden / een voorproefje
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Manon (16 jaar)

Nee, ik den
k het niet

. Kijk 

maar naar 
het werk van 

Marlène Dumas: zij he
eft 

het vlak 
op vlak u

itgezet; 

het is ruw
 geschets

t.

Karima (17 jaar)Nee, ik denk het niet, omdat een kunstenaar vooral zijn gevoel gebruikt bij het maken van een kunstwerk. Kijk maar naar de portretten van Marlène Dumas, daar zijn vooral schetsen gemaakt, waarvoor je geen meetlat nodig hebt.

Kim (17 jaar) 

Nee. Dat heb ik
 vandaag

 

in het museum gezien b
ij 

het werk van B
oltanski. 

De foto’s z
ijn her en

 der, 

willekeurig
 opgehan

gen

Heeft een kunstenaar altijd 
een meetlat nodig?

Door: Suzanne

Nina (16 jaar) 

Ik ben van mening van niet, 

want er zijn ook ronde 

kunstwerken en kunstwerken 

waarbij niet elke lijn strak 

is getekend, zoals bij de 

fotomuur van Boltanski, waar 

de draden tussen de lampjes 

niet strakgespannen zijn.
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Simone (19 jaar)

Ja, ik denk
 het wel. Een 

kunstenaa
r heeft ee

n beeld i
n 

zijn hoofd
 dat hij i

n de juis
te 

compositie w
il uitbeel

den. 

Dat is te z
ien bij sc

hilderijen
 

van Callum Innes; de
 groottes

 

van alle 
vlakken z

ijn heel 

belangrij
k, waarvoor d

us een 

meetlat nod
ig is.

Kiki (17 jaar)Ik denk niet altijd, want bij expressionistische werken, is er meer geschilderd vanuit het gevoel.

Laura (17 jaar)Ik denk het niet, want als een kunstenaar gewoon begint met schilderen zonder dat hij al precies weet wat hij gaat maken, doet hij dat op gevoel, zoals bij abstracte werken.

Constantijn (18 jaar)

 Ik denk da
t het afha

ngt 

van het on
derwerp dat de

 

kunstenaar
 wil uitbeeld

en. Bij 

de gekleur
de vierkan

ten van 

Callum Innes is b
ijvoorbeel

d 

wel goed te
 zien dat 

er 

gebruik is
 gemaakt van m

eten.

Sjors (18 jaar)

Dat ligt er aan w
at je 

wilt doen. Als je bepaalde 

verhoudingen no
dig hebt, 

dan wel, maar als je 

creatief uit de l
osse pols 

wilt werken, dan niet.

Juul (17 jaar)Nee, niet bij elk werk. Bij kunstwerken met ronde vormen hoeven de vormen bijvoorbeeld niet perfect te zijn.

17



Het werk van Fiona Banner bestaat uit 

sculpturen, tekeningen, installaties, boeken en 

performances. Ze maakt vaak gebruik van taal 

en de fysieke vorm ervan. Zo verwerkte ze 

het leesteken punt tot sculpturen die letterlijk 

een “pauze” aanbrengen in het museum. Ook 

gebruikt ze onderdelen van militaire vliegtuigen 

en zelfs volledige gevechtsvliegtuigen. 

Oorlogstuig dat volgens haar het gevolg is van 

het falen van taal.

MAATPAK?

Krijtstreep pakken 

Fiona Banner heeft ook krijtstreep 
tekeningen op papier gemaakt. Deze 

tekeningen combineert ze met citaten uit 
het beroemde boek Heart of Darkness 
van Joseph Conrad. Hiermee wil ze het 
financiële centrum van Londen-City als 

oorlogsgebied in beeld brengen. De 
getekende krijtstreeppatronen zijn een 

metafoor voor het leger, maar in de 
financiele wereld zijn het de mannen-in-
krijtstreeppak die de dienst uitmaken.

Streepje voor 

Kijk maar naar Nose Art. Twee neuskegels van een 
gevechtsvliegtuig; de Harrier Jump Jet, op een zeer 

“vrouwelijke” manier opgehangen.

Als je goed kijkt zie je dat Fiona op de neuskegels 
krijtstrepen heeft getekend. Zo speelt  ze een mooi 

spel met verschillende machtsymbolen. Militaire, 
mannelijke macht versus vrouwelijke girlpower a’la 

Madonna en door de “stripes” brengt ze ook nog de 
Krijtstreeppakken-macht van de Londens financiële 

wereld ter sprake. Wie heeft het laatste woord?

Weetje: Het boek The heart of 
Darkness ook verfilmd is door Coppola 

Apocalypse Now 1979, daarin speelt 
Marlon Brando kolonel Kurz. De titel van 

Banner's tekening is ook niet voor niets: 
Mistah Kurtz - He Not Dead, - part 1.
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S: Waarom is de steiger nou echt maatwerk?
G: De steiger kan eigenlijk maar op één manier opgezet worden. 
Alle onderdelen zijn apart genummerd en in dozen gedaan. Als 
je het systeem niet volgt zoals het wordt opgegeven, krijg je de 
steiger niet in elkaar of breekt het glas.

S: Is er weleens iets misgegaan tijdens het bouwen van de 
steiger?
G: Nee, gelukkig niet, dat zou een heel groot probleem zijn. 
Het voordeel is dat ik heel veel met glas gewerkt heb, ik weet 
dan ook hoe kwetsbaar glas kan zijn. De buizen van deze 
steiger zijn hol vanbinnen, waardoor ze erg licht zijn en daarom 
extra gevoelig. Alles moet van tevoren goed doorgenomen 
worden en elke keer als ik en de andere drie mannen de steiger 
opbouwen, doen we elk onderdeel met dezelfde mensen, op 
dezelfde manier. Het kan uiteindelijk misgaan als we opeens 
gaan wisselen van onderdeel, omdat iemand dan anders tegen 
de steiger aan kan kijken.

S: De onderdelen zijn dus ook genummerd?
G: Ja, ze zitten al zo in de dozen. Het is erg belangrijk voor het 
opbouwen dat alles goed is aangegeven. Er staat bijvoorbeeld 
op een buis A2, dan weten we dus: die moet aan deze kant, 
want de cijfers met B moet weer aan een andere kant. Zo zijn er 
ook Levels opgezet. Level 2 op een buis geeft dan bijvoorbeeld 
aan dat hij op de tweede “verdieping” geplaatst moet worden.

S: Zijn bijvoorbeeld deze stangen hetzelfde, of zit daar dan 
ook verschil in?
G: Die twee zijn in principe hetzelfde, maar voor de zekerheid 
houden we het systeem aan, zodat er niets misgaat.

S: Hoe zijn de buizen aan elkaar vastgemaakt?
Net zoals bij een echte steiger: het zijn een soort handen 
die aan de uiteindes zitten en zo andere buizen vasthouden, 
eigenlijk een kliksysteem. Het is dus eigenlijk precies een 
steiger, maar dan helemaal van glas.

S: Zou u deze steiger ook een keer willen gebruiken?
Nee, haha, ik zou hem nog niet eens durven te verplaatsen als 
hij in elkaar zit. Je begint dan ook met de wielen: die maten 
worden op de grond precies met tape aangegeven. De steiger 
moet van begin af aan op de goede plek staan. Het stuk dat 
uitsteekt bij het wiel lijkt wel op een rem, maar dat is het niet. 
De rem van een echte steiger is dus wel nagemaakt, maar zo is 
hij niet te gebruiken.

S: Had u de steiger uiteindelijk anders willen zien, zoals met 
meer kleur of hoger?
Nee, ik vind hem juist zo mooi. Hoger lijkt me niet haalbaar. 
Meer kleur had ik ook niet gewild, want zo is hij juist transparant. 
Met de donkere vloer vind ik het ook mooi uitkomen. Als er 
een bepaalde lichtinval van buiten is, komen de verschillende 
onderdelen mooi naar voren.

Over het werk : In Work 1 koppelt Banner maximale 
stevigheid aan maximale breekbaarheid. Zo maakt 
ze een kunstwerk dat speelt met tegenstellingen, 
gemaakt van een hard materiaal dat toch doorzichtig 
is. Daarmee suggereert het zowel aanwezigheid als 
afwezigheid. 
Zelf zegt Fiona Banner: Ik breng veel tijd 
door op steigers tijdens het maken van grote 
wandtekeningen. De ervaring om hoog op een steiger 
te staan is voor mij daarom nauw verbonden met het 
kunstproces, de spanning tussen het idee voor het 
werk en de voltooiing ervan, tussen iets wat niet en 
wel bestaat. Het is een soort verbeeldingsruimte. Als 
de steigers weg zijn, mis ik ze altijd.

Door: Huh?-reporter Suzanne (15 jaar)
Je maakt wat mee in De Pont museum. Staat daar 
nu een complete steiger midden op zaal?! De 
steiger is super kwetsbaar want hij is helemaal 
van glas gemaakt. Dat vraagt om antwoorden. 
Geert Cruyssen is de huisschilder van De Pont. 
Hij werkt zelf heel veel met glas én kent steigers 
op zijn duimpje, dus was hij de aangewezen 

persoon om dit werk op te bouwen.

Meer Fiona banner
Pas op! Breekbaar
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ACHTER 

DE SCHERMEN

MAATWERK IN DE PONT

Danielle van Broekhoven werkt in museum De Pont als 
Art Handler. Dit betekent dat ze verantwoordelijk is 
voor het (ver)plaatsen van de kunstwerken.  
Bij De Pont is dit vaak een knap lastig klusje, want de 
meeste kunstwerken zijn geen kleine schilderijtjes voor 
aan het de muur. Denk maar aan de glazen steiger van 
Fiona Banner. Nu iets meer over de wiskundige puzzel 
van Walter de Maria en de gekleurde vlakken van 
Angela Bulloch.

Danielle weet dus alles van maat- en 

meetwerk. Ze neemt reporter Suzanne 

mee achter de  schermen bij De Pont, 

want hoe worden die ingewikkelde 

kunstwerken nu in het museum gezet?

COMPUTER PROBLEMEN

Een sterk staaltje maatwerk is het kunstwerk A 
Computer That Will Solve Every Problem in the World 
van Walter de Maria uit 1984. De Pont mocht het 
werk een tijdje lenen van het Rotterdamse museum 
Boijmans van Beuningen. Het plaatsen van de sculptuur 
was een echte breinbreker. 

Suzanne: Danielle, wat was nou echt het lastigste 
werk qua maat en meten?

Danielle: Dat was een werk wat we in 2005 en in 
2011 hebben geïnstalleerd. Het ziet er zo makkelijk 
uit... Maar, A Computer That Will Solve Every Problem in 
the World bestaat uit 75 staven, van ieder 1 meter lang 
en die allemaal hetzelfde wegen. Zoals je ziet leggen 
we een soort uit elkaar getrokken driehoek.  
De eerste rij bestaat uit 3 staven en deze hebben 3 
hoeken.  De tweede rij bestaat uit 4 rijen van 4 hoekige 
staven dan volgt een rij met 5 vijfhoekige staven tot 
de laatste rij met 12 staven die allemaal 12 hoeken 
hebben. 

Het lijkt super systematisch neergelegd maar als je het 
probeert te snappen, lukt dat niet. Daar heb je dus een 
computer die ieder probleem kan oplossen voor nodig. 
Zoek ook eens het filmpje van A Computer That Will 
Solve Every Problem in the World op www.ArtTube.nl.

Meten is weten bij dit werk 
van Walter de Maria
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Lanzarote van Angela Bulloch is ook echt maatwerk. 
De afbeelding van een gepixelde foto moet met grote 
nauwkeurigheid op de muur geschilderd worden. Aan 
de hand van een strak schema gaan Danielle en schilder 
Geert Cruyssen aan de slag. 

Waarom is dit nou echt maatwerk?
Danielle en Geert: De hoogtes en de breedtes van 
alle vakken moeten gelijk zijn, allemaal een halve bij een 
halve meter. Het moet op de millimeter nauwkeurig zijn, 
ook alle diagonalen. Wat hierbij moeilijk was, was dat 
de onderkant van de muur niet helemaal tot de grond 
komt, waardoor het lastig was om de bovenkant van de 
onderste rij waterpas te krijgen.

Hoe zijn de lijnen van tevoren van de vakken op de 
muur gezet?
Danielle en Geert: Met een laserstraal zijn de 
lijnen uitgezet. Daar hebben we tape overheen geplakt, 
natuurlijk in rechte lijnen. Vervolgens plakten we in elk 
hokje dat was ontstaan op de muur een briefje met 
welke kleur erop zou komen. Achter ons stonden heel 
veel verfpotten, elk gevuld met tweeënhalve liter.

Hoe ben je daarna te werk gegaan met het schilderen?
Danielle en Geert: We zijn de hokjes gaan 
schilderen in een ruitjespatroon. Nadat we klaar waren 
met de eerste schilderfase, was de helft van de hokjes 
dus gekleurd en de helft nog wit, steeds om en om.

Is er weleens over de tape heen geschilderd, waardoor 
de verf van een hokje in een ander kwam?
Danielle en Geert: Nee. We zijn heel precies te 
werk gegaan. Wel hebben we meegemaakt dat er een 
verkeerde kleur was aangegeven op een briefje in een 
hokje. We hebben toen moeten wachten totdat de 
kunstenares hier was, zodat we konden overleggen over 
welke kleur er dan in het hokje zou moeten. 

Werd het niet saai en eentonig om de hele tijd hokjes 
te schilderen?
Danielle en Geert: Nee, het was heel interessant 
werk om te doen. Je kunt je aandacht niet even laten 
gaan, want dan ga je de fout in. Je moet je blijven 
concentreren. 

En nu het klaar is, kun je ook echt zien wat de kunstenaar 
met dit werk Lanzarote heeft bedoeld. Angela Bulloch 
heeft pixels van een digitaal beeld, enorm uitvergroot 
tot 50x50 cm. Ben jij nu niet benieuwd wat voor een 
film/foto Lanzarote was?

Pixel kunst?!

FIlmpje kijken! In de ARTclips die we samen 
met ARTTUBE hebben gemaakt vragen jongeren zich 

af als iemand anders het kunstwerk maakt, net zoals 
Geert en Danielle, of het dan nog wel van de kunstenaar 
is? Wat vind jij? Check www.arttube.nl voor het filmpje 

Moet een kunstenaar alles zelf maken.

Suzanne en Geert

Heel veel vlakjes en heel veel potjes verf
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IN DE WERKPLAATS 

door Huh?-Reporter Selma Oueddan.

Stiekem ben ik eigenlijk niet zo’n fan van musea, maar deze 
keer ging ik toch naar museum De Pont voor de Werkplaats 
Expo. En met een leuke groep leeftijdsgenoten onder leiding 
van Marika Taborsky en Vera Savelkouls moet ik toegeven 
dat ik kunstkijken leuker vond dan ik dacht. Marika is beeldend 
kunstenares en geeft rondleidingen in De Pont, Vera is 
studente Illustratie aan AKV | St Joost. 

Na een korte rondleiding door het museum kregen we 
twee animatiefilmpjes te zien van het project Wait a Minute, 
waarvan een van de filmpjes door Vera is gemaakt. Zij lichtte toe 
wat het project inhield en hoe zij het heeft aangepakt. 
Het project is een serie filmpjes die vier studenten van de 
Kunstacademie St. Joost  hebben gemaakt, nadat zij zich in het 
universum van één van de kunstenaars uit de collectie van De Pont 
museum hadden verdiept. Ze maakten hun eigen verhaal in een 
One Minute filmpje. In Wait a Minute dagen zij ons uit om zelf 
een kunstwerk in het museum uit te zoeken en daar iets mee te doen. 

Na een colaatje te hebben gedronken, doken we in het atelier 
achter het museum om daar onze eigen ideeën uit te werken. 
Vera legde uit hoe ze van het huisdier van kunstenares 
Rosemarie Trockel een huismens filmpje heeft gemaakt.  
Weet je, je wordt zo echt geholpen om de inspiratie om te zetten in 
beelden. Eigenlijk net als de kunstenaars en de studenten van 
St Joost deden. Wil je de filmpjes ook zien en deze workshop 
doen? Ga dan naar www.arttube.nl/series/wait-a-minute.
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COLUMN TEUNTJE  Vanuit mijn ooghoek zie ik een 
schilderij tollen. Het hangt aan twee dunne koorden, los van 
de muur. Zo hang je toch geen schilderij op?! Ik word er zelfs 
een beetje duizelig van. Als ik dichterbij kom, zie ik dat op beide 
kanten hetzelfde portret staat. Met één verschil: ze zijn elkaars 
spiegelbeeld. Dan valt het kwartje. Ik ken dit schilderij! Het is het 
beroemde portret van Paus Innocentius X, geschilderd door 
de Spaanse schilder Diego Velázquez omstreeks 1650. Maar... 
dat werk hangt keurig (en doodstil) aan de muur in een Italiaans museum 
en het is niet in spiegelbeeld geschilderd. Het tollende portret blijkt 
een reproductie die ruim 350 jaar later werd gemaakt door de 
Engelse kunstenaar Mark Wallinger. 

Om de moderne versie te begrijpen kijk ik eens goed naar 
de titel. Mark Wallinger speelt in zijn titels namelijk woordspelletjes 
met namen. Hij gebruikt bijvoorbeeld zijn eigen naam als in het 
het Engelse werkwoord to mark (markeren). Wallinger heeft niet 
zonder reden gekozen voor het portret van Paus Innocentius. De titel van 
het moderne werk is I am Innocent. Dit werpt vragen bij me op.  
Heet de geportreteerde Innocent of is hij onschuldig? Vanwege 
het rondtollen van het schilderij kijken de priemende ogen van 
Innocentius mij herhalend aan: "I am Innocent... I am Innocent... 
I am Innocent....". Door het ritme raakt de uitspraak zijn kracht 
kwijt en ik begin te twijfelen. Is hij wel onschuldig? Of heeft de 
waarheid twee kanten? Wat heeft deze paus op zijn kerfstok?

Voor het antwoord maak ik een reisje terug in de tijd: naar het 
jaar 1544. Na een Game of Thrones waardige machtsstrijd werd 
Innocentius tot paus gekozen. Het was geen makkelijke overwinning, 
want er werd wel een week (!) gestemd voordat hij eindelijk de meeste 
stemmen kreeg. Toch werd Innocentius niet echt machtig, want hij 
zat flink onder de duim van zijn bazige schoonzus Olympia.  
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Teuntje van de Wouw (28 jaar) 
is kunsthistoricus en grafisch 
ontwerper. Ze bedacht en ontwerpt 
de           , maar ze schrijft ook  
graag over kunst.

Fun fact: Het portret van Innocentius 
was door de jaren heen vaker een voorbeeld voor 

andere kunstenaars. Het werk werd al in Velázquez 
zijn eigen tijd gekopieerd, maar ook halverwege 

de twintigste eeuw was het portret een inspiratie 
voor Francis Bacon. Hij schilderde een serie van 

Screaming Popes (google maar eens!). 

Ze bemoeide zich met alles en zorgde met haar gedrag voor sappige 
roddels. Zo werd beweerd dat zij en de paus behoorlijk close 
waren (als je begrijpt wat ik bedoel). Tot overmaat van ramp 
maakte Innocentius rivaliserende families het leven zuur en 
trok zijn eigen familie juist voor. Kortom, deze paus was geen 
heilig boontje en hij was zeker niet onschuldig. 

Toch gaat het werk van Wallinger niet alleen over het verleden, 
maar juist over het nu! Hij kiest voor het portret van een paus die 
bekend staat om zijn gebrek aan macht en besluiteloosheid. Het 
was geen voorbeeldige man, maar hij is wel een goed voorbeeld van 
de kerk die op het moment steeds meer macht kwijtraakt. Er gaan namelijk 
steeds minder mensen naar de kerk. Plus de titel I am innocent 
herinnert me aan een pijnlijke zaak: namelijk het misbruik in 
de kerk. Het werk is een aanklacht tegen de kerkelijke authoriteit. 
Het portret van Innocentius lijkt misschien voorbeeldig, maar 
er zit zondig gedrag verborgen onder de perfecte buitenkant. 
Als een draaikont, zonder controle over zijn eigen beweging, 
roteert hij in het werk van Wallinger machteloos om zijn eigen  
(on)schuld. Het is een schuldig voorbeeld!

Laat ik toch afsluiten met een positieve noot: Innocentius X was 
dol op kunst en (onder andere) dankzij hem kun je in Rome in heleboel 
moois bewonderen: zoals het prachtige portret door Velázquez!

Foto's: M
ark W

allinger, I am
 Innocent, 2010



Jeroen: Ik zeg, maatwerk is een zwembad in een gevangenis.
Als je een zwembad in een tuin plaatst dan is het gewoon
een zwembad, maar een zwembad in een gevangenis is een 
statement en krijgt zo de kwaliteit van een kunstwerk …en dat is 
maatwerk. 
Het wateroppervlak weerspiegelt de wolken en het 
prikkeldraad bovenop de muur. In de gevangenis in Vught is 
zo een plek gemaakt waar gevangenen zich even vrij kunnen 
voelen. Een plek 'waar je de wind ziet waaien, de zon ziet 
schijnen en de wolken voorbij ziet trekken.

Mischa: Maar jij hebt toch ook in museum Dhont Dhaenens
een tuinsculptuur gemaakt wat helemaal afgestemd was op de
maten en architectuur van dat museum?

Jeroen: Ja dat klopt. Kijk maar naar de plattegrond. Het gebouw 
bestaat uit twee vierkanten van 4 x 1.25 meter. Mijn 
kunstwerk staat precies op de lijn van het grote vierkant de 
hoogte is precies de hoogte van de vloer binnen. Het is grappig 
want niemand ziet dat, maar voor mij is het belangrijk en ik denk 
ook wel dat het voelbaar is, ook al ziet men het kunstwerk als 
een tafel of een catwalk of zo. En dat mag natuurlijk ook.

Mischa: Die maat van 1.25 meter is toch ook een Rietveld
maat?

Jeroen: dat klopt, daar heeft de architect van dit museum
zich op gebaseerd.
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HE KUNSTENAAR! WAT BETEKENT 

MAATWERK VOOR JOU?  JE KUNT HIER 

ZELF NATUURLI JK HEEL HARD OVER NA 

GA AN DENKEN, MA AR JE KUNT HET OOK 

GEWOON EVEN A AN DE KUNSTENA AR 

VR AGEN. DAN MOGEN ZE HET MOOI ZELF 

UITLEGGEN! VADER EN ZOON JEROEN 

(1962) EN MISCHA (1988) DOORENWEERD 

GA AN IN GESRPEK . ZE ZI JN ALLEBEI 

KUNSTENA AR EN VR AGEN ELK A AR HOE ZI J 

HUN WERK ZIEN ALS MA AT WERK.

OVER JEROEN



WE ARE PUBLIC

Speciaal voor We Are Public leden was er een meet and greet met 

Mischa en Jeroen Doorenweerd, terwijl ze volop in de opbouw 

van de expositie in De Pont bezig waren… Maartje was er ook. 

Zij loopt stage bij een Havo eindexamenklas die druk bezig is 

met het eindexamenthema Maatwerk.  Dus zij vroeg de beide 

kunstenaars of Maatwerk ook van toepassing is op hun werk?

We Are Public zoekt 2000 cultuuroptimisten die met zijn allen in 

het cultuuraanbod van de regio willen investeren. Het werkt heel 

simpel. Met een vaste bijdrage van €15 per maand ben je al lid en 

investeer je in cultuur en we helpen je op weg. We selecteren de 

beste concerten, voorstellingen, films en exposities van Brabant 

voor je en geven je gratis toegang. Onbeperkt. Met je We Are 

Public-pas. Wij betalen voor je bezoek. Zo komt jouw geld 

terecht bij de makers en culturele instellingen, en investeren we 

samen in kunst en cultuur. 
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Jeroen: Maar nu nu jij, Mischa, jouw werk is toch ook
maatwerk, in de zin dat het speciaal voor een plek gemaakt is?

Mischa: Sterker nog ik heb eens één kunstwerk gemaakt voor 
één persoon voor één dag. Dat is pas maatwerk. Ik heb een 
verjaardagscape gemaakt voor een mens : architect uit LA 
voor zijn 90ste verjaardag. Tentoonstelling in Neutra instituut. 
Opgestuurd. Het mooie is dat hij het ook heeft gedragen bij 
zijn 90ste verjaardag. Hij werd er ook een soort goeroe van.

Jeroen: Deze man is een architect. Is dat toeval of heb je
daar ook wat mee?

Mischa: Ik maak niet perse werken die uit architectuur
voortkomen, net als jij, maar ik ben wel geïnteresseerd.

Jeroen: Je zei net dat het kunstwerk ook afgebakend wordt
door tijd. Dat si ook maatwerk toch?

Mischa: Ja, sommige beelden bestaan met kort. In Waalwijk 
liggen twee stenen koeien op het bordes voor het gemeente-
huis, met hun hoofd omlaag. Ze kunnen nooit naar de hemel kijken. 
Daarom heb ik twee speigels gebouwd waardoor ze wel 
naar de hemel kunnen kijken. En ik heb voor hen vuurwerk 
afgeschoten: Skypeless Fireworks for the cows/ different view. 
Dit kunstwerk bestaat dus net zolang als het vuurwerk aan is..

Jeroen: ja dat is ook maatwerk.

ZIEN! 
Jeroen en Mischa exposeren 
in De Pont in de expositie 
The Holy Spirit.

OVER MISCHA



Drama Queens
Merel en Anke

<4

Anke!
Merel :)

Wat is de mooiste opmerking die 
een kind ooit gemaakt heeft tijdens 
jouw theaterrondleiding?

Oef! Ehm…

Dat was over de paardenbloemen 
boven de plattegrond van Michel 
Francois. Een meisje zei dat de 
paardenbloempluisjes ook de 
wensen van mensen konden zijn.

En bij jou?

Een kleuter vroeg mij bij 
Catherine’s Room: ‘Wat doet ze 
in het laatste schilderij?’ ‘Slapen’, 
zei ik. En hij vroeg: ‘Maar waarvan 
droomt ze dan?’

Ah... Mooi!

Waarvan denk jij dat ze droomt?

Ik denk dat ze in haar droom op 
zoek is naar de tijd, en naar alles  
wat daarmee te maken heeft…

Wat vind jij het meest bijzonder 
aan het geven van een 
theaterrondleiding?

Dat alles kan. Er is alleen de 
verbeelding van ons, of van ons 
personage, en die van de kinderen. 
Alles wat we samen bedenken is 
waar.  

Jij?

Hetzelfde. Dat alles kan, en mag:)

Ik gaf pas een theaterrondleiding 
aan docenten, volwassenen dus. 
Toen ik één van onze verhalen had 
voorgelezen, zag ik dat ze allemaal 
aan het dromen waren. We lagen in 
het kunstwerk van Michel Francois 
en keken omhoog naar de pluisjes.

Wat mooi! Dat is precies wat ik 
het liefst zou willen. Alle mensen 
meenemen. Ook jongeren, ook 
volwassenen. Iedereen mee de 
droom in.

+ 

Merel van Lieshout (24 jaar) en Anke Spieringhs ( 22 jaar). 
Ze zijn net afgestudeerd aan de toneelacademie en geven 
theaterrondleidingen. 
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JE KENT ZE WEL. VAN DIE 
KUNST WERKEN WA ARVAN JE NIET 
HELEMA AL ZEKER WEET WAT HET 
NU VOOR MOET STELLEN. 
        DA AGT JOU UIT OM ZELF 
CREATIEF TE KI JKEN.

Van buiten lijkt het een onschuldige witte container. Je weet 
wel, die grote metalen kisten die je vaak op schepen en vrachtwagens 
ziet. In de containers wordt van alles vervoerd. Van bananen 
tot de nieuwste hippe sneakers. Maar... de inhoud van de 
container in De Pont is uniek!

Als de witte deuren openzwaaien wordt de steriele witte 
ruimte zichtbaar. De regelmaat van de tegeltjes wordt enkel 
onderbroken door een groot zwart vlak, met daarop een wit 
kruis. Wat is dit voor ruimte?! Het voelt kil en klinisch, je krijgt 
er de kriebels van. Het lijkt wel een decor uit een nare droom.  
Is het de behandelkamer in een horror ziekenhuis?! Als je naar de 
kamer kijkt voel je al bijna de scherpe naalden prikken en hoor 
je de gillende patiënten. Niets in de kamer stelt je gerust. Alles 
is zwart, wit en onpersoonlijk.

Gelukkig ben je geen patiënt in dit ziekenhuis en is dit geen 
nare droom. Je leest veilig (en klaarwakker) deze          en 
daarin bekijk je een kunstwerk van de Franse kunstenaar Jean 
Pierre Raynaud (1939). 

Raynaud speelt een gemeen spelletje met je. Want het kruis-symbool 
roept een dubbele reactie op: enerzijds denk je aan veiligheid 
want het kruis staat symbool voor hulp, maar aan de andere 
kant plaatst je dit meteen in een ziekenhuis, rampenpost of  in 
een abattoir zelfs. Dan is dat veilige gevoel verdwenen, ook al 
sta je in het museum. 

Probeer nu eens het dreigende gevoel los te laten en kijk goed 
naar de tegeltjes. Wat valt je op? Zie je hoe de tegels precies in 
de container passen? Geen enkel tegeltje is op maat gesneden, 
alsof ze voor de ruimte zijn gemaakt. Maar... de ruimte is juist 
voor de tegeltjes gemaakt! Raynaud liet deze container bouwen 
volgens de maten van de witte tegels. Dit kunstwerk is dus 
letterlijk maatwerk.

Concentreer je op de lijnen tussen de tegels. Het lijkt wel een 
abstract schilderij! Kun je raden wie één van Raynauds grote 
voorbeelden is? Tip: check pagina 6 en 7. 

Weetje: Het witte kruis op de zwarte achtergrond is het symbool van een speciale eerste hulppost voor kerncentrales. In een kerncentrale is het 
grootste gevaar de radio actieve straling. Die straling zie je ook niet, maar kan bij vrijkomen behoorlijk rampzalig zijn.

HORROR ZIEKENHUIS
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DANCE

De eerstejaarsstudenten van Fontys Academie 

voor Danseducatie in Tilburg maakten in het 

kader van het vak ‘Kunst in Cultuureducatie’ 

dansstukken geïnspireerd op een 

beeldend kunstwerk 
uit Museum De Pont. In groepjes kozen de 

studenten een kunstwerk waarmee ze aan 

de slag gingen. DAPHNE ROOVERS, 

JARA DE NIJS , MERLIJN K ANTERS 

EN MARLIES VAN GELOOVEN kozen 

het kunstwerk Gutter Splash Two 
Corner Cast van Richard Serra. Hoe zij 

het hebben aangepakt lees je hiernaast.

ART
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Daphne: Aan de ene kant hebben we ons gebaseerd op de 
uiterlijke vormen van het kunstwerk, maar ook op de manier 
waarop de kunstenaar het kunstwerk gemaakt heeft.

Merlijn: Ja, de werkwijze van de kunstenaar is een grote 
inspiratiebron geweest voor ons, bijvoorbeeld de spetters op 
de muur die ontstaan zijn door het gooien van het lood en daar 
zijn achtergebleven.

Jara: Dat hebben we vooral in ons dansstuk laten terugkomen 
door gebruik te maken van het vallen op de grond.

Merlijn: En door te werken met leunen en steunen!

Marlies: En ook door de afwisseling van vloeiende en strakke 
bewegingen. Het vloeibare lood werd namelijk in de hoek van 
de ruimte gegooid, waar het hard werd. 

Jara: Ja, daardoor zijn de kernwoorden van ons dansstuk dan 
ook: hard, zacht en explosief.

Daphne: Ook herhaling was een belangrijk element in onze 
dans. Dit hebben we gebaseerd op de echo die aanwezig 
was in de ruimte waar het kunstwerk staat en op de steeds 
herhaalde bewegingen in het maakproces van de kunstenaar.

Marlies: Eigenlijk is de vorm van het kunstwerk van Richard 
Serra vooral door toeval zo ontstaan, want hij kon niet precies 
bepalen waar het lood terecht zou komen en hoe het lood ging 
verharden.

Merlijn: En dat is bij ons ook het geval geweest. In het begin 
van het project hebben we allemaal losse dansfrases gemaakt 
en per toeval pasten deze allemaal goed in elkaar. 

Daphne: Zelfs onze muziek kwam per toeval op ons pad en 
paste perfect. We vonden muziek waarbij steeds instrumenten 
worden toegevoegd. Daardoor krijgt het muziekstuk 
verschillende lagen en wordt het steeds dikker, net zoals het 
lood. 

Marlies: Op deze manier zijn het maakproces van het 
kunstwerk, het kunstwerk zelf en de kunstenaar een mooi 
voorbeeld voor ons geweest, een voorbeeld waarvan we 
allemaal een eigen interpretatie hadden.

Jara: Ja, en door middel van dans hebben we onze eigen 
interpretatie vorm gegeven. Dat was ook het interessante aan 
dit project: inspiratie halen uit een beeldend kunstwerk en dit 
omzetten naar een andere kunstdiscipline.
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VOORBEELDIGE HA AT Ook schilder Rob Birza ‘kijkt 
wel eens af’ bij een andere kunstenaar. In zijn schilderij 
I Hate Brancusi eert hij, ondanks de titel, een heel bekend 
kunstwerk van de beroemde beeldhouwer Brancusi. De gelijkenis 
tussen diens Endless Sculpture en de vorm op Birza’s 
schilderij is overduidelijk. Wat ook nog opvalt, is dat 
Birza met zijn materiaalkeuze (ei-tempera, een Middeleeuwse 
verfsoort op basis van ei) ook de oude schilderkunst als 
voorbeeld neemt. 

KLEERHANGER De Franse Marcel Duchamp was een 
kunstenaar die veel werkte met hele gewone objecten. 
Zelfs van een urinoir kon Duchamp nog een wereldberoemd 
kunstwerk maken! Dat laat hij zien door een variatie te 
maken op de beroemde En Profil collages van Duchamp, 
met een kleerhangertje. Het materiaal wat hij gebruikt is ook 
veelzeggend. Porcelijn, wat we in het Engels China noemen. 
Zou dat geen Aemulatio-ingreep zijn naar aanleiding van 
De Urinoir van Duchamps.

Voorbeeldige 
plaatjes
Op maat

LEEG GR AF Thierry de Cordier heeft het voorbeeld 
voor zijn schilderij heel klein verstopt in zijn schilderij 
H.H. Op het eerste gezicht lijkt het een gewone, grijze 
ruimte, maar wie goed kijkt ziet onderin de letters 
H.H. geschilderd. Dit verwijst naar de kunstenaar Hans 
Holbein, die lang geleden een schilderij maakte dat 
wel heel erg lijkt op dat van De Cordier, maar met een 
groot verschil: bij Holbein ligt de dode Jezus nog in zijn 
tombe. De Cordier maakt dus een eigen versie van zijn 
voorbeeld. 

IN DE ZE HUH?  LEES JE VOOR AL OVER DE 

EINDE X AMEN THEMA'S: VOORBEELDEN, MA AT WERK 

EN DROMEN. DRIE VERSCHILLENDE ONDERWERPEN, 

MA AR TOCH VIND JE ZE ALLEMA AL TERUG IN DE 

KUNST(GESCHIEDENIS). HOE ZIT HET NU MET DE 

COLLECTIE VAN DE PONT? VIND JE DA AR OOK 

GROTE VOORBEELDEN, PRECIES MA AT WERK EN 

VER ASSENDE DROMEN? ZEKER WETEN! 

30



THE K ING Soms ‘steelt’ een kunstenaar een idee 
of foto van een andere kunstenaar en maakt er een heel 
ander kunstwerk van. Zo neemt de Belgische kunstenaar 
David Claerbout een foto van een andere fotograaf als 
voorbeeld voor een storyboard, een soort stripverhaal voor 
een nog te maken film. Zo zet hij met zijn eigen fantasie zijn 
voorbeeld eigenlijk in ‘beweging’.

REUSACHTIG KLEIN Als je naast deze klapstoelen 
staat lijkt het net alsof je in een droomwereld bent 
gestapt, waarin je zelf piepklein bent geworden! De kunstenaar 
heeft bovendien zeer precies maatwerk toegepast. De 
maatwerkers kunnen vast uitrekenen welke schaal Robert Therrien 
heeft gebruikt om de stoelen te vergroten, als je weet dat de man 
ongeveer 1.80 meter is? Worden de dingen in jouw droom 
ook wel eens groot of klein?

VLIEGEN Het is misschien wel de grootste droom van 
heel veel mensen: kunnen vliegen. Al in de Bijbel staan 
er verhalen over mensen die dat met vleugel-achtige 
uitvindingen wilden proberen, en ook vlak vóór de 
uitvinding van het vliegtuig probeerden er nog mensen, 
zonder veel succes, te kunnen zweven. Fiona Tan laat in 
haar foto zien hoe zij deze droom ten uitvoer brengt, door 
met een hele bos ballonnen boven het Vondelpark uit te 
stijgen. Tegelijkertijd is het ook wel een beeld om bij weg 
te dromen… waar zou de kunstenares naartoe vliegen?
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STERRENHEMEL OP MA AT  Als een kunstenaar 
maatwerk wil toepassen, moet zijn of haar voorbeeld wel te 
meten zijn natuurlijk! De Amerikaanse kunstenares Angela 
Bulloch wilde de sterrenhemel helemaal op schaal 
verwerken in haar (lichtgevende!) kunstwerk. Ze heeft 
ontelbaar veel lichtjes, ahum... sterren in haar kunstwerk 
gestopt. Het lijkt voor ons een bekend beeld, wat we 
iedere nacht zouden kunnen zien. Maar door de titel worden 
we in verwarring gebracht: Angela Bulloch heeft het uitzicht op 
de sterrenhemel vanuit Saturnus weergegeven en dat kunnen we 
helaas nooit in het echt zien…




