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Sprekende kleuren
Benoem ze zelf!!!

&nog veel meer!!!



KLEUREXPLOSIE!!!

KLABAM!!! Met volle kracht (ruim 80 km/h!) 

wordt een bloedrode kogel afgeschoten. Letterlijk een 

kleurexplosie, tegen de ooit smetteloos witte muur. 

Shooting into the Corner (2007) wordt ieder half uur met 

een luide klap een stukje kleurrijker. Het meesterbrein 

achter dit luidruchtige kunstwerk is Anish Kapoor. 
De roots van de kunstenaar liggen in het kleurrijke India. 

Iedere Lente wordt het Hindoeïstische Holi festival 
gevierd. Om ziektes te verdrijven gooien de mensen 

gekleurd poeder (vermengd met water) naar elkaar.  

Kleur heeft in het werk van Kapoor dus vaak een diepere 

betekenis. Waarom denk jij dat de wassen kogels van 

Shooting into the corner dieprood zijn?

“We are 
going to make 

a mess of 
your museum”

Jesse (18) is kanonnier, in het museum! Het is een super grote 

eer om het kanon af te schieten! Ik ben één van de weinigen ter wereld 

die dit doet. Het geeft enorme ontlading en dat voel je ook fysiek. Je voelt  

de luchtdruk van het kanon op je onderbuik. Of dit gewelddadig is?  

Er komt wel enige agressie naar boven, maar er komt ook adrenaline 

vrij. Ik heb niet het idee dat ik iets kapot maak, maar juist dat ik iets 

creëer. Maar ik voel me zeker geen kunstnaar hoor, want Kapoor 

heeft precies omschreven wat ik moet doen!!

Anish Kapoor bij het afschieten van de eerste kogel in de Pont.

WiL jE dEzE EERstE KnAL ziEn? Check dan ARttube (www.arttube.nl) 

en zoek op de Pont Kapoor.

Anish Kapoor na het afvuren 
van de eerste kogel in de Pont

Een ware kleurexplosie 
bij het Holi festival in India 0302
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Deze Duitse kunstenares houdt van kleur. Gewapend met een spuitpistool 
en spuitbus maakt ze ieder wit oppervlak tot een explosie van kleur! 
Van klassieke dragers als papier of doek tot de meest vreemde objecten, 
zoals enorme ballonnen en tempex bergen: niets is veilig voor haar creativiteit. 

Het werk op de cover is Zonder Titel (2010). Dit is een kleurenexplosie op doek. 
Het werk lijkt een beetje op streetart zoals graffiti. Dit komt omdat Katharina 
de verf op het doek spuit en dus geen kwast gebruikt. Maar als je het schilderij 
probeert te doorgronden, zul je merken dat het heel complex in elkaar zit. 
Probeer maar eens te achterhalen wat de eerste kleur is geweest die ze heeft 
opgebracht. Dan zie je pas de rijkdom in kleur en materiaal van dit werk.

colofon concept&grafisch ontwerp Teuntje van de Wouw (www.teuntjevandewouw.nl) fotografie Peter Cox, 
Henk Geraedts met speciale dank aan Marie-José Eijkemans, Ischa Havens en Nadine Roestenburg van museum 
De Pont (www.depont.nl). © 2013.

KLEURexplosie! ! !

Op dit moment lees je het derde nummer van , 
hét eigenwijze kunsttijdschrift voor jongeren. Kunst is 

namelijk veel meer dan de schilderijen en objecten in 
het museum. Kunst gaat veel meer over goed kijken en 
je eigen mening vormen. Want waarom zou je alles in 

het museum zomaar mooi vinden? 

Dit hele nummer gaat over KLEUR. Van dieprood tot 
pikzwart, kleur is ontzettend belangrijk voor de kunst. 

Soms heeft kleur een heel symbolische waarde, zoals bij 
het kanon van Anish Kapoor. Op pagina 2 zie je hoe 
hij letterlijk een einde maakt aan de witte muren  

van het museum. 

Kleur kan ook het kunstwerk zelf zijn. Katharina Grosse is 
een ware kleurenkunstenares. Zij schildert geen figuren, 
maar laat de kleuren spreken. In haar handen wordt het 
museum een ware kleurenexplosie. Wil je weten hoe zij 

werkt? Kijk dan snel op pagina 6! 

Daarnaast kun je op pagina 23 ontdekken welke kleur 
bij jou past volgens de sterren, waar de kleur in verf nu 
vandaan komt (pagina 27), twee kunstenaars vertellen over 
hun kleurgebruik op pagina 12 je kunt zelf aan de slag 

met kleur en nog veel meer!!!

Ischa en Nadine over kleur
KAPooR IN KLEuR

www.arttube.nl

Is rood voor jou de kleur van passie 
en liefde? Of meer van bloed en 

oorlog? Kunstenaars denken goed na 
over welke kleuren ze gebruiken. 
Ischa en Nadine gingen tijdens de 
tentoonstelling van Anish Kapoor 

op zoek naar de betekenis van de 
kleuren in zijn werk. Ben je benieuwd 

wat ze hebben ontdekt? Kijk dan  
het filmpje op ARTtube.

Wil je zelf aan de slag? Blader dan snel 
verder naar pagina 10 en geef je eigen 

betekenis aan kleur. Wist je
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Op de cOver 
Katharina grosse
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 Met een workshop van de peers!
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Heb je een favoriete kleur om als eerste mee te beginnen?
 “Als ik aan een kunstwerk begin, doe ik dat het liefst  
met (Dioxazine) Paars.” 

Is er een kleur die je leven heeft veranderd?
“Dit is mijn allereerste spraykunstwerk. Deze kleur zal ik nooit 
vergeten. Als je in de donkere hoek kijkt ziet het er zelfs een 
beetje rood uit!” (zie foto 1)

Wat zou je graag een andere kleur willen geven?
“Het liefst zou ik de lucht mistig blauw kleuren,  
met lichtroze stippen.”

Welke kleur zijn de muren bij jou thuis?
“Bij mij thuis is het niet zo uitbundig geverfd hoor!  
Mijn muren zijn gewoon wit, met een beetje roze.”

Wat is jouw favoriete kleur?
“De meest opwindende kleur is altijd de kleur  
die je niet kunt benoemen.”

Wat zou jij graag eens schilderen?
“Ik zou heel graag eens een keer een Middeleeuwse  
sculptuur willen schilderen.”

Wie is jouw favoriete kunstenaar?
“Mijn favoriete kunstenaar is Edvard Munch. Hij gebruikte 
paars voor zijn schaduwen en dat vind ik ongelooflijk mooi.”

Zit het kunstenaarsschap in de familie?
“Hier zie je mijn broertje tekenen, terwijl ik  
naar hem kijk.” (zie foto 2)

Welk project vond je het allerleukste om te doen?
“Het gaafste project om te doen is altijd het project waar ik op 
dat moment mee bezig ben. Nu is dat dus De Pont!”

Dit is geen rampgebied 
na de explosie van een 

verffabriek! Je kijkt naar 
het geweldige atelier 

van Katharina Grosse. 
Een ware kleurexplosie!

Katharina grosse
een KleurrijK 
KUnstEnAREs

PAsPooRtjE

Naam: Kathar
ina G

rosse

Geboortejaar: 196
1 (51)

Woont en werkt in: 

Berlijn 
& Dussel

dorf

Nationaliteit: Duits

Als je KAtHARinA ziet terwijl ze aan het werk is, zou je haast niet geloven 
dat ze kunstschilder is. Je zou eerder denken dat er een GifRAMP is gebeurd! 
Ze ziet er uit als een lid van een ontruimingsteam, met haar witte overall, 
masker, handschoenen en oorbeschermers. Toen we aan haar vroegen wat ze 
in het dagelijks leven eigenlijk het liefst draagt zei ze: “Roze en zilver!” En ze 

vertelde ons noG VEEL MEER.
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BALLonnEn PuZZEL

Als je in Katharina’s werk loopt kun j
e 

ontdek
ken hoe ze haar werk heeft opgebouwd. 

Je kunt ongeveer achterhalen waar ze 
begonn

en 

is en waar ze 
is gest

opt. Je
 ziet de lagen van de 

verschillende kleuren over e
lkaar h

een lo
pen. Soms 

zie je dat Katharina onderdelen halverwege 

het proces heeft verplaatst. D
an blijft e

r 

bijvoorbeeld een c
irkel o

p de v
loer achter die je 

even later op de muur terug vindt. Het is e
cht 
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werk is.

Zonder Titel (2009)
Niet alleen muren en 

ballonnen worden beschilderd 

door Katharina, ze maakt ook 

kleurrijke schilderijen!

Je zult 

misschien
 denken

 dat 

dit ook 
het atel

ier van 

Katharina
 is. Als je go

ed 

kijkt zie
 je dat 

dingen 
niet 

kloppen.
 Het is na

melijk 

een maquette!

Deze gigantische 
ballonnen, zijn 
eigenlijk kleine 

waterballonnetjes!

Er is zelfs een 
mini werktafel!

tEntoonstELLinG IN DE MAAK
Katharina neemt altijd de ruimte die ze gaat bewerken 
als onderwerp voor haar kunst. Ze bestudeert de ruimte 
en bekijkt dan goed hoe ze die met haar kleuren kan 
veranderen in een andere wereld. Vaak gebruikt ze dan een 

maquette: kijk maar eens naar de foto. Bij De Pont wist ze 
dat ze gebruik wilde maken van de balken van de 

dakconstructie. Daar heeft ze reusachtige 
ballonnen aangehangen! Die ballonnen 

lopen tijdens de expositie langzaam 
leeg, waardoor ze een beetje een 
sinaasappelhuidje krijgen. Maar 

Katharina vindt dat niet erg, ze vindt 
dat het er bij hoort.

WIE IS KAtHARinA GRossE?
Katharina is een van de weinige kunstenaars die je 
werkelijk in een schilderij laat lopen. Dat is nogal wat!
Karharina werkt met felgekleurde verf, die ze niet 
gewoon met een kwast aanbrengt, maar waarmee ze 
haar spuitbussen en verfpistolen vult. En ze spuit die verf 
niet alleen op canvasdoeken, maar vaak gebruikt zij een 
heel gebouw voor haar ‘schilderijen’. Eigenlijk net zoals we 
dat gewend zijn van graffitispuiters. Katharina laat feilloos 
plafonds overlopen in muren en muren in vloeren. Ook 
gebruikt ze vaak materialen in haar schilderijen die haar 
werk diepte en structuur geven. Soms gebruikt ze een berg 
zand en soms reusachtige ballonnen. Met al die kleuren wordt 
het een hele fantasiewereld. Omdat je door de ruimte mag 
lopen maak je echt onderdeel uit van het werk! Een ware 
belevenis dus!

0908



Sprekende

Luc Tuymans, Lamp, 1994.
Tip: tuymans toont de gruwelen van de tweede 

wereldoorlog. dit soort lampen stonden namelijk 
op de kantoren in concentratiekampen en waren 

gemaakt van mensenhuid (!).

Philip-Lorca DiCorcia, Head #7, 2001.
Tip: hoewel je vermoedt dat deze foto helemaal in 
scene is gezet, heb je toch het idee dat het model 
van niets weet. alsof je de man stiekem bespiedt.

Kun jij de kleur van deze lugubere Lamp benoemen? 

De sprekende kleur van het regenhoedje is?

En hoe spreekt de kleur van de jas?

James Turrell, Wedgework III, 1969.
Tip: turrell was vroeger piloot en genoot met volle 
teugen van de mooie luchten (Wedgework is geen 
schilderij, maar echt licht in een donkere ruimte).

Hoe zou je de kleur van Wedgework III noemen?

Marien Schouten, Groene kamer, 2001-2002.
Tip: doen de tegels van de kamer je ook niet denken 

aan schubben van een reptiel?

Hoe zou jij het groen van de Groene kamer noemen?

Giuseppe Penone, Scrigno, 2007.
Tip: penone staat dicht bij de natuur, zo komt de 

boom vaak terug in zijn werk. scrigno bestaat niet 
uit hout, maar is volledig van leer (dierenhuid).

Hoe zou jij de kleur van Scrigno noemen?

brandweerrood

brownie

bruis chocolade dazzling night eindeloos

summer picnic

energie explosie fjjord surf

grachtengroen hemelsblauw intiem kikkergroen koningsrood

oceaangroen

oldtimerrally raspberry swirl

explosie

true black touch of glamour

retro vibe

caribbean puur aqua

Blauw geeft rust. Rood verleidt.
Geel lacht. Zwart is strak en somber. 
Bruin is verfijnd, elegant en stijlvol. 

Wit is de kleur van de puurheid en onschuld. 
Roze giechelt. Groen werkt ontspannend. 

Kleuren zijn magisch, in het donker kunnen 
we ze niet zien en als het licht is praten ze 

met onze zintuigen. Als je je kamer een 
nieuw kleurtje mag geven heb je de keuze 
uit duizenden verschillende kleuren met een 
bijzondere naam. De namen verwijzen  
naar een object, een gevoel, een land  

of gemoedstoestand. Kleur praat met ons.
Voor kunstenaars is kleur dan ook  

heel belangrijk. Kleur kan ons aan iets 
laten denken of emoties in ons oproepen. 
Waarom zou een kunstenaar de kleur kiezen 

die hij heeft gekozen? In deze opdracht 
ga je op zoek naar de kleur in een aantal 

kunstwerken. Kun jij een passende naam voor de 
kleuren in de kunstwerken hiernaast bedenken? 

Bij ieder kunstwerk staat een tip die je vast 
kan helpen bij het bedenken van een goede naam!

Dit kun je natuurlijk ook in het museum doen. 
Laat de kleur op je inwerken en probeer  

de beste naam voor de kleur te bedenken. 

Succes!
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Als je het over kleuren hebt is het heel makkelijk om 
meteen over alle kleuren van de regenboog te beginnen. 
Veel interessanter is het volgens Wout Berger om eens 
te kijken naar alle verschillende grijstonen. In de donkere 
maanden is de lucht grauw, maar daarin verscholen 
zitten vage tinten van verschillende kleuren groen, blauw, 
roze, oranje en paars. Wanneer je snel kijkt kun je in het 
vluchtige moment de kleuren onderscheiden, maar 
je hersenen compenseren de tinten binnen een paar 
seconden, zodat alles weer vervaagt tot een groot grijs 
vlak. De foto’s van Wout Berger zijn gemaakt dichtbij 
zijn huis aan het IJsselmeer. Hij is getraind in het zien 
van die verborgen kleuren en legt ze dan ook vast met zijn 
camera. Op die manier kan hij tegenovergestelde, of 
complementaire, kleuren vaak in één beeld vangen. 

WELKE KLEuREN kun jij in deze foto’s terugvinden? 
Tip: als je geen kleuren meer ziet, kijk dan eens een tijdje 
naar een ander gekleurd vlak en dan weer snel terug naar de 
foto. Voordat je hersenen beginnen te compenseren ontdek je 
misschien weer nieuwe kleuren!

De wetenschapper demonstreerde door 
middel van een prisma dat de kleuren 

van het spectrum zich in het licht  
zelf bevinden

 
De dichter was het daar 

hartstochtelijk mee oneens en zei dat 
de kleuren voortkomen vanuit het licht 
en donker en stelde derhalve dat alle 

kleuren schaduw van het wit zijn

De filosoof schreef dat schilders niet 
veel zouden opschieten met de ideeën 

van de dichter, maar voor zover ik kan 
inzien heeft de dichter helemaal gelijk

Uit: Jan Andriesse, 7 curven  
1 regenboog 1 ladder.

Wist je d
at de 

regenbo
og eige

nlijk 

geen b
oog is, 

maar 

een cirk
el?

‘Wat is voor de koningin het mooiste in de natuur om naar te 
kijken?’ Maandenlang dacht Jan Andriesse na over deze 
vraag. Het antwoord was uiteindelijk vrij eenvoudig: 
een regenboog. Een echte regenboog kunnen we alleen 
zien wanneer er water en licht is. De waterdruppeltjes 
breken het witte licht waardoor het kleurenspectrum 
zichtbaar wordt. Het spectrum bestaat uit de kleuren 
rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Net als 
bij een echte regenboog is het in het schilderij van 
Andriesse onmogelijk om vast te stellen waar de ene 
kleur overgaat in de andere. Andriesse schilderde 
Regenboog in daglicht, omdat het licht dan met het 
schilderij versmelt.

We weten dat er aan de voet van de regenboog geen 
pot goud staat, zoals een Ierse mythe zegt. We kunnen 
immers de regenboog toch nooit bereiken of aanraken. 
Hij beweegt met ons mee en wordt daardoor 
ontastbaar. Jan Andriesse maakt de onbereikbare en 
vluchtige regenboog tastbaar en legt deze vast door 
het te schilderen op een doek, zonder de ongrijpbare aard 
ervan te verliezen.

VERBoRGEn 
KLEUREn
Wout Berger over kleur

“IN DE donKERE MAAndEn 

IS DE LuCHT GRAuW, MAAR DAARIN 

verscholen ZITTEN VAGE 

TINTEN VAN verschillende 

KLEUREn”

wat beteKent Kleur voor jou?

hÉ Kunstenaar!

KuNSTENAARS EN KLEuR ZIJN NAuW MET ELKAAR VERBONDEN, 
MAAR WAT BETEKENT KLEuR Nu PRECIES VOOR HEN? EN WAAROM KIEZEN 
ZE JuIST VOOR DIE KLEuREN? DAT MOGEN ZE ZELf LEKKER uITLEGGEN! 
Hé KUnstEnAAR! WAt BEtEKEnt KLEUR VooR joU? de regenboog van JAN ANDRIESSE

1312
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Michelle Van roze word ik echt vrolijk. 
Mai Mona Grijs is zo serieus, ik krijg bij 

die kleur het gevoel dat niemand echt  
met elkaar wil praten.

Tomas De kleur die ik niet kan 
missen is groen. Overal om je heen 
komt het voor, vooral in de natuur.

Anne Voor mij is geel echt de 
kleur van het licht en helderheid. 

 Daarom zou ik die kleur echt  
niet kunnen missen.

Kim oranje zou ik niet kunnen 
missen. Het is de combinatie van  

rood en geel en dat maakt de kleur  
voor mij heel fel en levendig.

Pleun Van de kleur geel krijg 
ik energie, het staat voor de zon,  
voor warmte en licht. Dat zou ik 

 niet kunnen missen.

Rovianka Roze vind ik echt 
verschrikkelijk. Het is zo kinderachtig  

en ik moet meteen aan barbies denken.

Sensi Ik zou blauw wel kunnen 
missen want dat is de kleur van de lucht  

en zo vaak kijk ik toch niet omhoog.

Nikki Omdat lichtblauw zo
 eindeloos en mysterieus is zou ik die  
kleur echt niet kunnen missen. Het  

doet me denken aan een mooie lucht.

Stel je wordt 

kleurenblind
Welke kleur zou je ECHt 

verschikkelijk missen? 

Of welke kleur hoef jij eigenlijk 

nooit meer te zien? 

 vroeg het aan leerlingen van 
2 College en het Beatrix College.

Manon Geel zou ik wel kunnen 
missen, want ik kan weinig  

dingen bedenken die geel zijn.

Marita Grijs zou ik kunnen missen 
om het zo’n emotieloze, saaie kleur is.  

En ik word altijd somber van 
 grijze luchten.

Anke Wit zou ik echt goed kunnen 
missen. Het heeft totaal geen sfeer  
of persoonlijkheid. Wit is voor mij  

een kille en lege kleur.

Vera Rood zou ik niet kunnen 
missen want dat vind ik zo’n knusse  

kleur. Ik hou van gezelligheid.

Zeynep Geel zou ik wel kunnen 
missen. Het heeft wel een positieve  
straling, maar het past gewoon niet  

bij iedereen.

Nathan Omdat paars zo’n kunstmatige
 kleur is kan ik die wel missen. Het is  

een mengeling van twee ‘echte’ kleuren  
die samen een soort ‘nepkleur’ maken.

Mira Omdat rood de kleur 
van levenslust is kan ik die  

niet missen. En het is de kleur van  
mooie lippenstift.

Naomi De kleur van de lucht in de lente, 
tussen de middag en de avond zou ik echt niet 
kunnen missen. Al die kleuren rood, paars, 

blauw en oranje vind ik heel erg mooi.

BEKENNEN



turkish

Red
dat kleur een bijzondere rol speelt in 

het werk van jonge ontwerpers 

toont de tentoonstelling turkish red & more; 

designers and the museum collection.

Van 9 februari 
tot en met 26 mei IN HET TextielMuseum TE ZIEN!

Het museum gaf een aantal ontwerpers 
opdrachten om achter de schermen in 

de depots van het museum te neuzen en, 
hierdoor geïnspireerd, nieuwe producten 
te ontwikkelen. Het zijn BCXSY, Lenneke 

Langenhuijsen, Merel Boers / Studio 
Miss Blackbirdy, Minale Maeda en Studio 
formafantasma. In het TextielLab, waar 

op allerlei machines gewerkt wordt, zijn 
ontwerpen uitgevoerd. 

Lenneke Langenhuijsen maakte zijdezachte 
katoenen dekens. In het museumdepot vond 

zij de eens zo beroemde Tilburgse AaBe dekens. 
Deze waren van wol. Maar Lenneke kwam op 
het idee om katoen te gebruiken, omdat ze 
net in Mali garens hiervan in een heel zachte 
kwaliteit had gezien. Zij liet het katoen voor 
haar nieuwe dekens verven met plantaardige 
verfstoffen. De plant wouw geeft bijvoorbeeld 

een gele kleur en wede een blauwige kleur. De 
menging van de natuurlijke pastelkleuren, nog 
benadrukt door het uitkammen, zorgt voor 

een blurring (vervagend) effect. Superzacht zijn 
de dekens geworden!

Tafellinnen ‘New
 Perspectives’ (detail)

gew
even dekenproeven

De tentoonstelling kreeg haar naam door een 
bijzonder project van Studio Formafantasma. Deze 
studio bestaat uit twee Italiaanse ontwerpers, die 
afstudeerden aan de Design Academy in Eindhoven. 
Voor hun project, ‘Turkish red’, bestudeerden zij 
de boeken van een oud verversgeslacht, de familie 
Driessen. Hiervan heeft het museum veel in zijn 
collectie. Felix Driessen schreef in 1902 een boek 
over Turks rood. Dit was al van oudsher een populaire 
verfstof, in India ontwikkeld en later verspreid naar 
Turkije en Griekenland. De wortels van de meekrap 
plant zorgden ervoor dat textiel prachtig felrood 
werd gekleurd! De recepten waren vaak geheim. 
Formafantasma zocht net zo lang tot ze een verver 
vond, die stoffen op dezelfde natuurlijke wijze kon 
verven. Dat was in Duitsland. Zelf bedrukten ze de 
felrode zijden stoffen met allerlei patronen, die ze 

vonden in de oude boeken.

i ContEst 
Ben je MBO-student? Doe dan mee aan de 

ontwerpwedstrijd i ContEst! Neem de collectie 
van het TextielMuseum als uitgangspunt en maak met 

macramé en koorddraaien een unieke accessoire. 
Kijk voor meer informatie op de Facebook-pagina van 

het museum: facebook.com/textielmuseum

01

02

03
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Alle informatie over het  
TextielMuseum is te vinden op:  

www.textielmuseum.nl
Bezoekadres: TextielMuseum, 

Goirkestraat 96, 5046 GN Tilburg 
(op 5 minuten loopafstand van De Pont) 

&m
ore 

Tafellinnen ‘New Perspectives’ (detail)Stof verven met meekrap bij ‘Rubia Planzenfärberei’ 
in Duitsland.

zELf VERVEn 
MET EuCALYPTuS

 Met de bladeren van de eucalyptusplant 
kun je textiel in een mooie roodtint verven. 

Hierbij het recept: 

Verzamel eucalyptusbladeren. De takken zijn 
verkrijgbaar bij de bloemist of op de markt.

 Neem voor een mooie diepe kleur ongeveer vier 
maal het gewicht van het te verven textiel.

Maak de bladeren zeer fijn, voeg water toe en laat 
het ongeveer 1 uur sudderen in een oude pan. 

Laat het verfbad een nacht staan en voeg de 
volgende dag het textiel toe. Zorg wel dat nieuw 
textiel, bijv. een T-shirt, eerst gewassen is, dan 

neemt het de kleur beter op. 

 Laat het textiel 4 uur in het verfbad sudderen en 
daarna in het verfbad afkoelen. 

 Spoel het daarna uit in schoon water 
tot er geen kleur meer afkomt. 

sUCCEs!

Eucalyptus
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MINIMAL

Vogel wipt.

Tak kraakt.

Lucht betrekt.

Bijna niets

om naar te kijken

en juist dat

bekijk ik.

in Roland Jooris: 
Het museum van de zomer,
Yang Poëzie Reeks, 1974. 

CiST leert jou kijken in het 
veelkleurige landschap van cultuur. 

voor samenwerking in cultuureducatie 
zie www.cist.nl

BLoEdjE HEEt, KOLERE MENS
ZwaRtgallig of een ijsKonijn
en wie ben jij?

BLoEd
Kleur Rood

Karakter Sanguïnisch/temperamentvol
Seizoen Lente
Element Lucht
Orgaan Lever

Eigenschappen Warm en vochtig

GEEL GAL
Kleur Geel
Karakter Cholerisch/prikkelbaar (krijg de kolere!)
Seizoen Zomer
Element Vuur
Orgaan Milt
Eigenschappen Warm en droog

sLijM
Kleur Blauw
Karakter flegmatisch/kalm en emotieloos
Seizoen Winter
Element Water
Orgaan Hersenen/longen
Eigenschappen Koud en vochtig

zWARt GAL
Kleur Zwart

Karakter Melancholisch/triestig (melancholische bui)
Seizoen Herfst
Element Aarde

Orgaan Galblaas
Eigenschappen Koud en droog

BEn jij snEL oP jE tEnEn GEtRAPt? 
DAN HEB JE WAARSCHIJNLIJK TE VEEL GEEL GAL 

IN JE LICHAAM. ALTHANS, VOLGENS DE OuDE 
ALCHEMIST HERMES TRISMEGISTuS.

 
Hij is de grondlegger van de humorenleer en die ging er 

van uit dat er vier sappen in het lichaam zijn, die je 
karakter en gezondheid bepalen: bloed, geel gal, zwart 

gal en slijm. Als je bijvoorbeeld te veel bloed had was je 
temperamentvol en als je te veel zwart gal had was  

je depressief. In de middeleeuwen was de geneeskunde 
op deze ‘wetenschap’ gebaseerd.

Waarom heeft de Duitse kunstenaar Sigmar Polke nou 
juist deze alchemist geschilderd? Sigmar Polke gaat bij 
het maken van het kunstwerk zelf ook als een alchemist 
te werk. Hij gebruikte niet alleen verf, maar ook 
vernis en vreemde en gevaarlijke stoffen als cadmium en 
arsenicum. Je ziet wel wat die verschillende materialen 
voor effecten hebben: zo krijgt het groenblauwe doek 
die mysterieuze glans en zijn de grote doeken op veel 
plaatsen doorzichtig.

Elk lichaamssap hangt samen met een element, 
een seizoen en een kleur. Die kleuren zijn ook duidelijk 
aanwezig op de vier werken. Welke kleur past het 
beste bij jou? Van welk sap zou jij het meeste in 
je lichaam hebben?
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HOORT GEEL IN DE HEMEL?
In Vincents Tekenlokaal komen 

geschiedenis en de nieuwste technieken 
samen. Je stapt zo van een tekenlokaal 

uit de 19e eeuw naar de 21e-eeuw, 
waar computers het beeld bepalen. 

Hier kun je zelf aan de gang met 
kleur, vorm, digitaal tekenpotlood en 

elektronische schilderskwast.

20

VINCENTS 
TEKENLOKAAL

04.

03.

02.

01.

LEERLinG
Vincent van Gogh was 13 toen hij 
naar Tilburg kwam om naar school 

te gaan. Hij heeft hier anderhalf jaar 
gewoond, rondgelopen, de ijverige 
leerling uitgehangen en vast ook 

kwajongensstreken uitgehaald. 
Net als jij? 

Vincent kreeg hier zijn eerste 
tekenlessen. Op de plek van zijn 

vroegere school vind je nu Vincents 
Tekenlokaal. Dé plek om tekentalent 

te ontdekken en te ontwikkelen. 
Kunstenaars geven er les, jij kunt er 

leerling zijn, net als Vincent.

KLEUR
Zijn kleurgebruik! Vincent deed iets heel 

bijzonders, zeker voor die tijd, rond 1888. Hij 
maakte de hemel geel 

en het korenveld blauw. Huh? Zou dat niet 
andersom moeten zijn? Nee, in zijn schilderijen 

niet. Dat maakt het zo bijzonder. Kijk eens naar de 
vier details uit schilderijen van Vincent van Gogh. 

Zie jij waarvan dat details zijn? Een gezicht, een 
jas, de lucht, een muur of nog iets heel anders?

De oplossingen zie je onderaan deze pagina.

ERVAAR HET zELf
Wil jij ook gele luchten, groene 

gezichten en oranje akkers 
schilderen? Kom naar Vincents 

Tekenlokaal met dit tijdschrift. Vraag 
naar de HuH-schilderijen en leef 
je uit. We kijken uit naar jouw 

kleurgebruik. Misschien ben jij nog 
wel veel buitensporiger dan Vincent.

Vincents Tekenlokaal
Stadhuisplein 128
5038 TC Tilburg

dinsdag t/m zondag, 13.00 – 16.00 uur

www.vincentstekenlokaal.nl
Twitter @ByVincent

facebook Vincents Tekenlokaal

SuPERstER
Veel later werd Vincent van Gogh 
wereldberoemd. Zijn talent bleek 

buitensporig. Nu staan dagelijks mensen 
in de rij om zijn schilderijen te bekijken, 

constant kom je zijn naam op Twitter 
tegen en wordt zijn werk gedeeld op 

facebook. Check dat maar eens. Het lijkt 
wel alsof hij alleen maar beroemder 

en beroemder wordt. En waarom? Wat 
maakt zijn werk zo spectaculair?

013: In het jaar 2013 zoeken we samen met Kunstpodium T
naar een nieuwe jonge Vincent van Gogh. 13 jongeren van 13 
jaar gaan een bijzondere ‘talenten-training’ aan. Ze gaan 
onder andere op bezoek in het atelier van een kunstenaar, 
krijgen les in digitaal tekenen, doen in museum De Pont mee 
aan een masterclass van een kunstenaar en ze krijgen een 
speciale rondleiding van De Pont Jongerenrondleiders. Aan het 
eind van de rit hebben ze een echt ‘portfolio’ gemaakt: een 
map vol zelfgemaakte kunstwerken. Als klap op de vuurpijl 
worden hun werken in Kunstpodium T tentoongesteld.

Wil je het volgen? Kijk dan regelmatig op 
www.vincentstekenlokaal.nl of www.kunstpodium-t.com of 
volg deze twee op facebook! 

Pssst de oplossingen: 1. detail van een lucht met ondergaande zon 2. detail van land, een akker 
3. detail van een gezicht, het voorhoofd van Vincent van Gogh 4. detail van een gezicht, de wang van Joseph Roulin.

tekening door: J
asper van G

erven

zelfgemaakte



WATER TEKENS
Vissen de kalmerende werking van violet vind je erg prettig, terwijl 
blauwgroene kleuren je juist energie geven. je bent erg gevoelig voor 
je omgeving en daarom zul je wel even fijn tot rust kunnen komen in 
de kamer met het blauwpaarse licht van turrell.

Schorpioen Diepe, donkere kleuren zijn mysterieus en trekken je aan. 
je hebt een speciaal instinct voor dingen die voor de meeste mensen 
verborgen blijven. als je lang genoeg in het donkere wolhok van 
anish Kapoor staart zul je daar misschien ook een geheim ontdekken.

Kreeft de Kreeft is een echt watermens. het wispelturige karakter 
van water zit ook in jou en je bent gefascineerd door het leven onder 
water. ook kun je staren naar het glimmende wateroppervlak, 
omdat je de zilverachtige schittering zo mooi vindt. ga eens kijken 
bij de große geister van thomas schütte, want daar wordt ook de 
hele wereld in gereflecteerd.

AARDE TEKENS
Steenbok Zwart, wit en grijs zijn jouw kleuren. hoewel ze overal 
aanwezig zijn, vallen ze nooit heel erg op. de zwart-wit foto’s van 
boltanski stralen een rust uit en zullen jou daarom aanspreken.

Maagd je houdt erg van de natuur en van de bossen. het element 
aarde past bij jou, net zoals de typische herfstkleuren oranjegeel, 
wijnrood en verschillende tinten bruin. het werk van giuseppe penone 
is een ode aan de natuur in deze kleuren.

Stier in de lente wordt alles weer groen. Je vindt het fijn om in de 
natuur te zijn en jezelf te omgeven met deze kleur, omdat hij zo 
levendig is. misschien zou je de muren van jouw kamer wel willen 
maken zoals die van de groene Kamer van marien schouten.

vuur teKens
Ram je bent een fel, vurig en gepassioneerd persoon en de kleur 
rood past dan ook helemaal bij jou. je zult je wel aangetrokken voelen 
tot de dieprode rozen van marc mulders.

Leeuw de warmte en het licht van de zon geven je energie. de 
goudgele en oranje gloed zijn voor de leeuw vertrouwd. howard 
hodgkin heeft een heel mooi werk gemaakt, Yellow sky, waarin die 
gloed de boventoon voert.

Boogschutter vrijheid en fantasie zijn kernwoorden voor de 
boogschutter. Helderblauw is de kleur die daarbij past. je bent vrij 
om te fantaseren en dit kun je dan ook heel goed doen wanneer je 
goed kijkt naar het helderblauwe werk van robert zandvliet.

LuCHT TEKENS
Tweelingen tweelingen houden van openheid en het vrije gevoel 
van vliegen. het element lucht past bij jou en lichte, zachte kleuren 
spreken je dan ook veel meer aan dan zware, harde kleuren. de 
regenboog van andriesse heeft al die kleuren in pasteltinten in zich.

Weegschaal je bent een echte allemansvriend, omdat je de meeste 
situaties kunt overzien. staren en dromen doe je graag als je naar de 
lucht kijkt vlak voordat de zon onder gaat. diezelfde rozige gloed vind 
je ook terug in het werk idoine van bernard Frize.

Waterman de waterman doet het liefst helemaal wat hij zelf wil. je 
staat fris in het leven en bent vol van ideeën. Blauw en groen zijn dan 
ook jouw kleuren en reinoud van vught gebruikt die kleuren ook op 
een hele eigenzinnige manier.

welKe Kleur past bij jou 

volgens de sterren?

column teuntje in ieder museum voor moderne en hedendaagse kunst hangt 
wel een aantal schilderijen waar geen enkele voorstelling op staat. Geen 

portret, landschapje of stilleven, maar enkel kleur. Graues Bild (goede titel!) van 
gerhard richter uit 1976-1991 is hier een voorbeeld van. een groot, somber, 
grijs vierkant. geen voorstelling, gewoon een groot grijs vlak. elke keer als ik 
voor dit werk sta zie ik een talentloze kunstenaar voor me, die tevergeefs zijn 
geliefde in verf probeert te vereeuwigen. totaal gefrustreerd omdat hij met 
zijn gebrekkige talent nog niet in de buurt komt van de schoonheid van zijn 
meisje. uit pure ergernis schildert hij het hele doek maar grijs en bedenkt er 
als slimme marketeer een leuke titel bij. toch blijkt het grote grijze vlak van 

richter een kleurrijk verhaal te vertellen. het grijs is één van de belangrijkste 
kleuren voor de kunstenaar. met het grijze vlak laat richter zien wat een echt 

schilderij moet zijn. het is dus een beetje filosofisch. 
en mijn idee over de talentloze richter blijkt ook totaal niet te kloppen. hij 
kan namelijk met fotografische precisie schilderen. Dit doet hij vanuit zijn 

‘Atlas’, een verzameling van duizenden foto’s. Kijk maar naar de portretjes van 
zijn zoontje Moritz die ook in de pont hangen. het is net een bewogen foto!

Teuntje (24) 
is grafisch ontwerpster 

en studeert 
kunstgeschiedenis.

22



fEnnA (16 jaar) koos 
voor het werk fluido van 
de Noorse kunstenaar Per 
Barclay dat zij samen met haar 
vader bekeek tijdens een vakantie in Spanje. 
Het is een enorme met 7000 liter olie gevulde 
ruimte waar je omheen kon lopen. De architectuur 
van het gebouw wordt erin weerspiegeld. “Je ziet ook 
jezelf. Het was super groot en heel imponerend. Zo’n kleur 
zwart had ik nog nooit gezien, zo glimmend.” Zegt fenna.

HOWARD HODGKIN SCHILDERT EMOTIES 

EN HERINNERINGEN. DIE ENE BIJZONDERE 

ONTMOETING, DIE KEER DAT HIJ EEN 

fEESTJE IN NEW YORK HAD, HET VALLEN 

VAN DE AVOND IN VENETIë.

Nadat de peers het werk van Hodgkin goed hadden 

bestudeerd gingen zij zelf aan de slag. Ze werden 

gevraagd het kunstwerk dat ooit het meeste indruk 

op hen heeft gemaakt in herinnering te roepen, en 

deze herinnering vervolgens zelf weer te geven.

MAxiME (16 jaar) koos voor een kunstwerk in 
De Pont, Eén van Berlinde de Bruyckere. Zij vindt 
het concept achter het kunstwerk heel bijzonder, 

de manier waarop het gepresenteerd is 
indrukwekkend. Want: “… een prachtig 
concept alleen is geen goed kunstwerk” 

volgens Maxime. “De eerste keer dat ik 
het zag dacht ik echt gat-ver-damme!”. Ze 
zou het dan ook niet bij haar thuis willen 

hebben, “Ik zou me dan ’s ochtends echt 
rot schrikken!”.

Het geheugen van 
howard 
HODGKIN

fLEUR (15 jaar) koos voor 
View van Rudi van de Wint dat 
zij zag in de beeldentuin van 
het Kröller-Müller museum 
in de kerstvakantie met haar 
familie. “Het lijken wel koperen 
slablaadjes, het werk is enorm 
groot, je ziet het al van heel ver.”. 
fleur schilderde op karton 
haar herinnering aan View: “… 
het is wel al heel lang geleden 
dus ik weet ook niet of het er zo 
uit zag maar toen ik naar boven 
keek zag ik dit.”

Hij gebruikt verf om het gevoel waarmee hij terugkijkt 
op die ervaring te laten zien. Misschien vind je het er uit 
zien alsof hij de dag na dat leuke etentje in een uurtje een 
paar kleuren verf op het doek zet. Toch is dat niet zo. Hij 
doet jarenlang over een schilderij. Tijdens het schilderen 
bekijkt hij vaak het schilderij om te zien of het nog klopt 
met zijn herinnering. Hij schildert niet alleen op doek: 
vaak kiest hij ervoor om op een drager te schilderen 
dat aansluit bij zijn gevoelens en gedachten, zoals (de 
achterkant van) een mooie schilderijlijst.

Herinneringen aan 
ELLSWORTH KELLY
Ooit zag Hodgkin het strakke, kleurige werk van de 
minimalistische kunstenaar Ellsworth Kelly. Het bezoek 
aan die tentoonstelling was voor hem een bijzondere 
ervaring vol emoties. Zijn herinnering verbeeldt hij met 
de kleuren wit, groen en zwart. Typisch Kelly kleuren, 
maar waar je bij Kelly geen oneffenheid in de verf zult 
zien, is het bij Hodgkin helemaal in zijn eigen handschrift 
terug te lezen. De herinnering van het werk, de dag 
of de emotie die daarbij hoort zit in zijn hoofd, en 
precies dat schildert hij. Als je er naar blijft kijken zou je 
kunnen proberen te ontdekken hoe hij terugkijkt op die 
ervaring en wat al die kleuren bij jou zelf voor een gevoel 
opwekken. Het is ook nog eens op een broodplankje 
geschilderd. Ellsworth Kelly vond dat kunst bij het 
alledaagse leven moest horen. En als er iets alledaags is, is 
het een broodplankje, vindt Hodgkin.

Wil jij ook eens een rondleiding van een leeftijdsgenoot? 
Maxime, fleur, fenna, Luuk en Maartje hebben 
wekenlang door De Pont gelopen om de collectie 
helemaal eigen te maken. Ze hebben gediscussieerd, 
gestudeerd en kunstwerken na proberen te maken, 
om echt een eigen mening te krijgen. Ze kunnen nu 
rondleidingen geven aan groepen van 10 personen.

Howard Hodgkin, After Ellsworth Kelly, 2001 in De Pont.
Geschilderd op een broodplankje! 

Deze kleurrijke vlakken zijn geschilderd door Ellsworth Kelly.
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Howard Hodgkin, Cold (het Koude), 2012, De Pont, Tilburg. 



name it!
you je Kent ze wel. van die KunstwerKen 

waarvan niet helemaal duidelijK is 

wat het moet voorstellen. aan jou 

de taaK om er een grappige titel 

voor te verzinnen. 

super glijbaan

De kronkels en krullen van dit kunstwerk 
maken het wel heel ingewikkeld!  

Kun jij ontdekken hoe dit werk van  
Anton Henning in elkaar zit? Van de ene 
kant lijkt het wel een origami-zwaan,  

maar als je naar de andere kant loopt zie je 
weer iets totaal anders. Door het gladde, 

witte oppervlak en al die bochten en 
bulten lijkt het ook wel op een superglijbaan. 

Moet je je eens voorstellen hoe hard je  
zou gaan als je hier van af zou glijden!

WAT IS HET Nu EiGEnLijK ECHt?
Anton Henning is een hele goede 

kunstenaar, maar stiekem wilde hij altijd 
rockster worden. Hij houdt er dan ook van 

om niet altijd alles volgens de regeltjes 
te doen. Deze ‘superglijbaan’ noemt hij 

Blumenstilleben No. 388 (dat is Duits voor 
‘bloemenstilleven’). Hoewel echte bloemen 
heel natuurlijk, kleurrijk, geurig en sierlijk 
zijn, zie je dat hierin nergens echt terug.  

Of vind jij van wel? Hennings versie van een 
bloemenstilleven is allesbehalve natuurlijk, 
maar juist een industriële, glossy krul op 
een blauw-groenige sokkel. Die krul zie  
je trouwens vaker in zijn kunstwerken:  

hij gebruikt de sierlijke propellervorm als 
een soort van handtekening. Hij heeft er zelfs 

een naam voor bedacht: de ‘Hennling’!

INKT(VIS)
sepia Deze kleur ken je 

misschien van de fotografie. 
Sepia betekent in het Grieks 
zeekat. En dat is ook precies 
waar de kleur vandaan komt. 

Uit de inktzak van deze 
kleine inktvis.

BLING BLING
ultramarijn Deze heldere blauwe 

kleur verkreeg men door een 
kostbare halfedelsteen,  
lapis lazuli, te vermalen.  

Vanwege deze dure steen was 
het felle blauw erg kostbaar.

EEN SLAK 
MET AANZIEN

purper Al in de oudheid 
haalde men deze paarse kleur 

uit zeeslakken. Omdat er 
ontzettend veel slakken voor 
een beetje kleur opgedoken 

moesten worden was deze verf 
kostbaarder dan goud. Hierdoor 

werd purper de kleur van 
koningen.

LuIZENLEVENTJE?
Karmijnrood Deze roodpaarse kleur 

wordt gewonnen uit luizen; de Mexicaanse 
Cochenilleluis om precies te zijn. Deze rode 

kleur werd al door de Inca’s en Azteken 
gebruikt en vanaf de zestiende eeuw duikt hij 
ook in Europa op. Niet schrikken, maar deze 

geplette luizen vind je ook in sommige soorten 
lippenstift en snoep!

SCHILDEREN IS EEN EITJE!
tempera Niet alleen voor de kleurpigmenten worden 
rare ingrediënten gebruikt. De schilder Robert 
Zandvliet maakt zijn eigen verf, die tempera wordt 
genoemd. Deze verf op eibasis was al in de oudheid 
bekend en werd bijvoorbeeld gebruikt door de grote 
Italiaanse schilders uit de Renaissance zoals Leonardo 
da Vinci, Michelangelo en Raphael (en nee, dit zijn 
niet de Ninja Turtles). Tempera is eenvoudig zelf te 
maken: Haal een doosje eieren en scheidt de dooiers 
van het eiwit. Het eigeel meng je met ongeveer twee 
keer zoveel water, een drupje azijn tegen het bederven, 
en daar voeg je dan je favoriete kleurpigment aan toe. 
Klaar om te schilderen!
wil je robert zandvliet aan de slag zien? 
Bekijk het filmpje op ons videokanaal 
www.arttube.nl

JE ZIET EEN 
BEETJE BLEEKJES...

loodwit Lang was lood het enige pigment 
om wit mee te maken. Helaas was loodwit 

ook ontzettend giftig. Vreemd genoeg 
werd het pigment wel veel gebruikt (zelfs 

in make-up!). Tegenwoordig is loodwit 
verboden in Europa. 

LEKKER 
KLEURtjE!

VERf KRIJGT niEt VAnzELf EEN 
GEZELLIG KLEuRTJE. HIERVOOR MOET 
EEN PiGMEnt VERMENGD WORDEN 

MET EEN BindMiddEL , ZOALS 
OLIE Of HARS. TEGENWOORDIG 

GEBRuIKEN WE VAAK KuNSTMATIGE 
KLEuRSTOffEN, MAAR VROEGER WAS 
MEN BIJZONDER VINDINGRIJK OM DE 
MOOISTE KLEuRTJES TE MAKEN. DE 

VREEMDSTE inGREdiëntEn WERDEN 
GEBRuIKT. WEDDEN DAT JIJ VANAf 

nU nooit MEER HEtzELfdE NAAR 
EEN OuD SCHILDERIJ KIJKT!
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INGEWIKKELD 
KLEuRTJE

mommi bruin Dat schilders 
alles gebruikten als pigment 

blijkt wel uit deze kleur 
bruin die werd gemaakt van 
gemalen mummie. Gelukkig 

werd dit na een tijdje 
verboden omdat men dit toch 
geen goede manier vond om 
met de oude geschiedenis 

om te gaan.



Voor de docent Kunstbalie wil als 
expertisecentrum voor kunsteducatie de 
cultuurparticipatie van jongeren in Noord 
Brabant stimuleren. Bent u op zoek naar kunst 
en cultuur in de klas of op school? Wilt u advies 
en ondersteuning bij de ontwikkeling van 
cultuureducatie of een doorlopende leerlijn?  
Ons totale aanbod van programma advies, 
workshops, projecten en scholing vindt u op:  
www.kunstbalie.nl >onderwijs >voortgezet onderwijs.

Bij Deadline.nl geven jongeren (15-24 jaar)
hun mening over kunst en cultuur. Deadline.nl 
investeert in het talent van jonge schrijvers 
door middel van individuele begeleiding en 
masterclasses. Naast recensies, artikelen en 
interviews op Deadline’s platform publiceren 
redacteuren ook daarbuiten. Deadline.nl werkt 
samen met partners zoals CJP, Theaterfestival 
Boulevard en IDfA. Deadline.nl biedt ook 
mogelijkheden voor workshops zoals recensies 
schrijven, en projecten voor het vak CKV of 
Nederlands. www.deadline.nl

KLEURRijKE TIPS VAN 
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Zelfs de handveger & blik zijn design. 
Dat belooft wat…
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Kunstbalie is altijd op zoek naar nieuwe, 

mooie en uitdagende kunstprojecten voor 

jongeren. De jonge reporters van Deadline.nl 

zoeken dit soort kunstprojecten op en  

geven hun mening. Voor HuH? bezochten 

Karlien en Monique van Deadline.nl vier 

Brabantse musea en bekennen ze kleur. 

Maar wat vind jij er eigenlijk van?

STEDELIJK MuSEuM (’s-Hertogenbosch)
Door: Monique van de Wijdeven Het SM’s heeft een 
vaste collectie van keramiek, sieraden en design. In het 
nieuwe gebouw in het toekomstige Museumkwartier 
wordt nog volop getimmerd en ingericht. Ze kunnen 
nu alles vormgeven naar deze tijd, wat de mogelijkheid 
geeft om moderne technieken toe te passen zoals 
informatievoorziening via digitale schermen. Het SM’s 
wil dat jongeren bij het woord ‘museum’ een fijn gevoel 
hebben. Als zij langskomen voor een workshop, kunnen 
ze lekker aan de slag met bijvoorbeeld een doe-opdracht 
bij een kunstwerk. Kunst is niet ingewikkeld, maar een 
mogelijkheid om een eigen talent te ontdekken. De 
educatieruimte is nu nog leeg, maar de werkbank staat er 
al. Lekker (kunst)werken dus! Op 25 mei 2013 opent het 
vernieuwde Stedelijk Museum haar deuren. www.sm-s.nl

 TEXTIELLAB in het TextielMuseum (Tilburg) 
Door: Karlien Engelen Het TextielMuseum in 
Tilburg combineert hippe, nieuwe ontwerpers met 
nostalgische weeftechnieken. In het TextielLab zie je 
hoe kledingstukken en ontwerpen tot stand komen. 
In de gigantische ruimtes staan machines opgesteld 
voor weven, breien, laseren, verven en borduren. 
Alle machines zijn computergestuurd: je ziet geen 
handwerkers met naald en draad, de ontwerpers maken 
hun patronen op de computer. Uit een kleine machine 
schiet opeens een felgele handschoen. Even wachten op 
de andere! Aan de andere kant van de ruimte spuwt een 
vlakbreimachine een blauwe lap stof uit. Het is nog niet 
duidelijk wat het moet worden. In het verflokaal wordt 
een kleurig motief op een mooie stof geprint. 
www.textielmuseum.nl

 KuNSTBENDE Talent? Jij? Natuurlijk wel!
Oké, eerst even een raadsel... Wat hebben Jan 
Kooijman, Krezip en Yes-R met elkaar gemeen? Juist, 
zij zijn hun carrière ooit begonnen bij Kunstbende! 
Kunstbende is de jongerenorganisatie voor 
talentontwikkeling en organiseert jaarlijks dé wedstrijd 
voor jong creatief talent, tussen de 13 en 18 jaar. Check 
voor meer info en inschrijven www.kunstbende.nl.

 Mu (Eindhoven)
Door: Monique van de Wijdeven Op één hoog, naast 
de Bibliotheek en de Design Academy, zit de 
expositieruimte van Mu. Je kunt hier terecht voor 
mooie staaltjes hedendaagse kunst, vormgeving en 
nieuwe media. Bij binnenkomst bevind je je direct tussen 
de projecties, tv-schermen en foto’s. Er staat geen extra 
informatie bij de kunstwerken, waardoor je je niet 
verplicht hoeft te voelen om te lezen waar het over gaat. 
Mu smeedt allerlei plannen voor de komende tijd, 
waaronder het idee van een ‘omgekeerde universiteit’: 
ouderen leren van jongeren (of leraren van leerlingen) 
over bijvoorbeeld computerkunst. Onder de noemer 
flipLab gaan ze dit vormgeven. In het voorjaar opent 
Mu ook nog een nieuwe locatie in het hippe stadsdeel 
Strijp-S, ondere andere om projecten met jonge 
talenten te gaan doen. www.mu.nl

 MOTI: Museum Of The Image (Breda)
Door: Karlien Engelen MOTI, Museum Of The Image is hét 
museum voor beeldcultuur. Het past in een tijd waarin 
disciplines versmelten en een enorme hoeveelheid 
beelden onderdeel uitmaken van ons dagelijks leven. 
In de permanente expositie 100 Years of Dutch Graphic 
Design rakelen twee vrouwen herinneringen op. Ze 
denken terug aan de tijd van kraken, politiek engagement 
en protestmarsen tegen nucleaire wapens. Jongeren 
kunnen dat soort herinneringen niet ophalen, toch zijn 
de afbeeldingen stilistisch zo interessant dat een bezoekje 
aan de kelder van MOTI wel de moeite waard is. En het 
kraken van huizen, dat blijft een aantrekkingskracht hebben 
waar je nooit genoeg over kunt lezen...  
www.motimuseum.nl
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lees de volledige 
recensies op de blog 
van deadline.nl



suite segond sf n5
hij maaKt er een potje van!

Het is geen geheim hoe dit 
kleurige werkje is gemaakt. 

Bernard frize schrijft de 
recepten voor zijn werk 

namelijk op. Zo zette hij voor 
dit werk een aantal potjes verf 

een tijdje open en plakte hij 
daarna de velletjes die bovenop 
lagen één voor één op het doek.

Bernard frize, Suite Segond SF N5, 1980.

interieur no. 93
je zult er maar wonen

Met die typische oranje en roze 
kleuren is het net of je de woonkamer 
van een huis uit de seventies binnen 

kijkt. Ergens in het werk klopt er 
iets niet, kun jij ontdekken waar?

Anton Henning, Interieur No. 93, 2001.

learning about russian music
Kleurig lijstje

Kan jij zien dat Howard Hodgkin 
vroeger handelaar in schilderijlijsten 
was? Door de jaren heen verzamelde 

hij heel wat mooie en oude 
exemplaren en soms gebruikt hij  

ze nog om op te schilderen!

Howard Hodgkin, Learning about 
Russian Music, 1999.

White elephant
een nutteloos werKje

De term white elephant gebruiken 
ze in het Engels voor iets wat heel 
erg bijzonder en kostbaar is, maar 
tegelijkertijd nogal nutteloos en 

duur om te onderhouden. Zou Rita 
McBride ook zo over kunst denken? 

En is het gebruiksvoorwerp wat 
zij hier uitvergroot toont, ook zo 

nutteloos?

Rita McBride, White Elephant, 1999.

macroworld
beKend van tv!

Met een computergestuurd programma 
krijg je maar liefst 16.000.000 (!) 

verschillende kleuren voorgeschoteld en 
toch zitten er achter de schermen lampen 
in slechts 3 kleuren: Rood-groen-blauw. 
Wist je dat het scherm van je televisie, 

smartphone en computer met deze 
zelfde drie kleuren alle films en kleurige 

vakantiefoto’s weergeven?

Angela Bulloch, Macroworld: One Hours3 
and Canned, 2002.

bloemen
groene vingers

Marc Mulders heeft in 
Middelbeers door een tuinder 

een bloemenveldje laten 
aanleggen speciaal voor hem. 
Wanneer de bloemen mooi 
in bloei staan plukt hij ze en 

neemt ze mee naar zijn atelier 
om ze te schilderen.

het atelier van marc mulders. 
Bloemenweide, 2011.

Kleur 

plaatjes
Bijzondere kleuren in bijzondere kunstwerken. 
Iedere kunstenaar gebruikt kleur op een 

persoonlijke en volledig eigen manier. Soms in de 
titel, waardoor het werk een andere betekenis 

krijgt (white elephant). Soms heeft het werk juist 
een hele vreemde kleur (Interieur No. 93) 

en soms speelt kleur de hoofdrol in het werk 
(Macroworld: One Hours3 and Canned). 

In deze kleurplaatjes kun je zien hoe 
kunstenaars slim gebruik maken van kleur. 
Want kleur is in de kunst vaak veel meer 

dan je op het eerste gezicht ziet! 

blütenstaub von Kiefern
Kunst snuiven

Wist je dat Wolfgang Laib zelf dit 
felgele stuifmeel met een pincet 

uit de dennebomen rond zijn huis 
haalt? Wanneer het kunstwerk 

tentoon wordt gesteld komt het 
poeder uit 5 potjes, maar wanneer 
het weer wordt opgeruimd zijn er 

nog maar 4 potjes van over. De rest 
wordt meegenomen door kleine 
beestjes of ingeademd door de 

bezoekers!

Wolfgang Laib, Blütenstaub 
von Kiefern, 1993.

voorstel voor Kleurenspec-
trum

een regenboog van licht
Jan Andriesse heeft een maquette  

gemaakt van de wolhokken in 
De Pont. Elk hok heeft een ander 

gekleurd licht en van links  
naar rechts lijkt het wel  

een regenboog!

Jan Andriesse, veldmaarschalk Erwin Rommel bij 

de wolhokken (voorstel voor kleurenspectrum), 2006.

vijf silKscreens
game on!

In eerste instantie lijkt dit 
misschien een betekenisloos 

patroon, maar kun jij ontdekken 
wat het is als je weet dat Raoul De 

Keyser vroeger
 sportjournalist was?

Raoul De Keyser, Vijf Silkscreens, 1973.

river series / shadoW 
op zijn Kop

Dit kleurrijke schouwspel is 
geen abstract schilderij, maar 

een foto. Als je goed kijkt kun je 
ontdekken wat je ziet. Het is de 
weerspiegeling van een stad in 
het water. De felle kleuren zijn 
dus de kleuren van de stad. Kun 
jij bedenken wat voor gebouwen 

in de stad deze kleuren licht 
uitstralen? 

Naoya Hatakeyama, River Series / 
Shadow, 2002-2004.




