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Kunstautobiografie 

Inleiding 

Bij het vullen van mijn kunstautobiografie vecht ik vooral met wat er wel en niet in hoort. Ik wil graag 

laten zien dat kunst voor mij erg belangrijk is in mijn leven. Niet alleen in een vakantie of in een vrij 

weekend, maar eigenlijk constant. Ik ben er doorlopend op diverse manieren mee bezig. Wat ik hier 

benoem is hoofdzakelijk van de laatste 5 à 6 jaar, met daarnaast enkele oudere bijzonderheden die 

niet mogen ontbreken. De tientallen jaren daarvoor waren niet anders, maar dit lijkt me voldoende 

aan te tonen dat ik met kunst bezig ben. Kunst kun je op verschillende manieren beleven; als 

publiek/bezoeker en als ‘uitvoerend artiest’. Bij “bijzonderheden” staat een asterisk als ik er 

uitvoerend aan deel heb genomen. Veelal ben ik daar dan óók als bezoeker aanwezig geweest.  

 

Zo’n asterisk komt bijvoorbeeld bij: 

- een samenwerking met Jacques Tange (kunstenaar van het jaar 2005), waarbij we een animatie 

maken voor op evenementenlocatie Ahoy Rotterdam (van 13 bij 90 meter!); 

- een samenwerking met Menno Baars (cardioloog die als schilder deelnam aan de Elephant Parade 

2009 en in een Overijssels dorp al een straatnaam heeft), waarbij we een muurschildering in een 

museum maken; 

- een samenwerking met een metalband en Henk Westbroek, waarbij we een persiflage maken op 

(het literaire) "Sinterklaas, wie kent hem niet"; 

- een interview met de bekende hardrockband Bolt Thrower over hun ontstaan destijds en de groei 

naar nu; 

- een community art project met Sonja Rosing (lid van kunstenaarsvereniging Amsterdam Arti et 

Amicitiae). 

 

Hier volgt dus een uitgebreide en zo compleet mogelijke lijst. 

 

Inventarisatie 

Kunstdiscipline Jaar Naam of omschrijving Soort  Bijz.h. / Fav. 

      

1. 

Beeldende 

kunst 

2D 2006 Atelierroute Lelystad 2D en 3D – divers   

 2007 Atelierroute Lelystad, met oa Menno Baars 2D en 3D – divers * 

 2008 Atelierroute Lelystad, met oa Monica Staples 2D en 3D – divers * 
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  2009 Atelierroute Lelystad 2D en 3D – divers  * 

  2009 Robert Combas in Meulensteen museum of modern art 

op schiereiland in de Donau bij Bratislava, Slowakije 

Figuration Libre Inspirerende 

stijl 

  2010 Art in concentratiekamp Theresienstadt Expositie (modern) Kleurig  

  2010 Atelierroute Lelystad (met Ballotage) --> Publieksprijs Expositie * 

  2010 Galerie Irene (Permanente exposant)  * 

  2010 Kunst en Living in Ahoy Modern – divers   

  2010 Kunst-expo in concentratiekamp Terezin, Tsjechië 2D en 3D – Modern   

  2010 LifeFit Art 2D en 3D – divers * 

  2010 Menno Baars en Leerlingen Cobra – nu  * 

  2010 Miró Museum, Centrum Praag Surrealisme  

  2010 Picasse, Chagall, Miró, Fautrier, Tápies en Joachim 

Elzmann in Praag 

Kubisme, Surrealisme  

  2010 Schilderen met Menno Baars Cobra – nu  * 

  2011 Atelierroute Lelystad 2D en 3D – divers  * 

  2011 Bert Lucassen - Speedpainter Speedpaint  

  2011 De Smaak van Kleur Privé Expositie * 

  2011 Hoorns Culturele weekend Vooraanstaande  

kunstmarkt 

* 

  2011 Salvador Dali (Praag) Surrealisme  

  2011 Talens Palet - "Thema van Tommy Wieringa" Wedstrijd * 

  2012 Atelierroute Lelystad (met Ballotage) --> genomineerd 2D en 3D – divers * 

  2012 Expo LelystART 2D en 3D – divers * 

  2012 JacksArt - Apeldoorn Speedpaint, Broodstijl * 

  2012 Jacques Tange - Expo en ontmoeting Modern * 

  2012 KRL - maandelijks 2D en 3D – divers * 

  2012 Zomerexpo - Liefde - Deelname Wedstrijd * 

  2013 Armando in Cobra-museum De Nieuwe Stijl  

  2013 Atelierroute Lelystad (met Ballotage) --> genomineerd 2D en 3D – divers * 

  2013 Cobra-museum met oa: Karel Appel, Asger Jorn, 

Corneille 

Cobra Prachtig, 

herkenning 

  2013 Expo 7ART in Rotterdam  * 

  2013 Gallery of Modern Art - Hradec Kralove (oa Tsjechisch 

Kubisme) 

Kubisme Verrassend 

  2013 Hoorns Culturele weekend --> sta al dik 3 jaar op de 

voorkant van een folder 

Vooraanstaande 

kunstmarkt 

* 

  2013 Michael Tedja - "Snake" (Cobra-museum) Modern  

  2013 Pushwagner - Boijmans van Beuningen Popart  

  2014 Expo Albert Zwaan - Galerie Witt Dordrecht Modern  

  2014 Expo met Case Mayfield 2D en 3D – divers * 

  2014 Expo met Erica Terpstra 2D en 3D – divers * 

  2014 Expo met Rijdende Rechter 2D en 3D – divers * 

  2014 Expo Rien Nijboer bij Omroep Flevoland Moderne schilderijen  

  2014 H&M Kunstwinkel - Dordrecht   
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  2014 Kleur als medicijn in MC De Kristal, Rotterdam Privé expositie * 

  2014 Kunstcentrum Gillian (expo geopend door Annemarie 

Jorritsma) 

2D en 3D – divers * 

  2014 Regionaal museum en galerie Jicin   

  2015 Egon Schiele Expressionisme Bijzonder 

  2015 Expo met Piet Paulusma 2D en 3D – divers * 

  2015 Graag gezien - Dordrechts museum Divers  

  2015 Jiri Havlik Modern eigentijds  

  2015 Jozef Váchal   

  2015 Karin Pliem Modern eigentijds  

  2015 Kunst in Concentratiekamp Mauthausen (Oostenrijk)   

  2015 Miroslav Páral (Cesky Krumlov, Tsjechië) Modern eigentijds  

  2015 Pieter Zandvliet - Kunst om Dalfsen 2D en 3D – divers Indrukwekkend 

  2015 Wonderen van Licht (ikonen) - Dordrechts museum Renaissance  

  2012 Expo's in NH-hotelketen (tot heden) Divers * 

 3D 2007 Bodies, The Exhibition   

  2009 Elephant Parade Amsterdam  Openlucht 

  2009 Make Art Friends - 2e kunstveiling Lelystad Veiling * 

  2009 Robert Combas in Meulensteen museum of modern art 

op schiereiland in de Donau bij Bratislava, Slowakije 

Figuration Libre Inspirerende 

stijl 

  2009 Veel ruimtelijk werk in tuin van Meulensteen museum 

of modern art op schiereiland in Donau bij Bratislava, 

Slowakije 

Modern Inspirerend 

  2010 "Meester Werken" - Museum Boijmans van Beuningen   

  2010 Beelden in concentratiekamp Theresienstadt   

  2010 De Hurkende Man (met zang en dans) Antony Gormley * 

  2010 Miniatuurmuseum, Praag   

  2010 Natuurkunstpark - "OM" Kunst met natuur  

  2010 Opening stadsmuseum  met kindervlaggen en Baars-

ballon 

 * 

  2010 Zandbouwsels in Shoppingmall Letnany, Tsjechië   

  2011 Veroniky Richterové - PetArt Modern  

  2012 Olbram Zoubek - Beelden in Litomysl   

  2012 Onthulling 'Fourwheeldrive Lacy' van Anita de Harde Modern  

  2012 Open Ateliers Apeldoorn 2D en 3D – divers  

  2012 Zicht op Lelystad #Loods32 (Clip) Modern * 

  2012 Zicht op Lelystad @Loods32 Modern * 

  2013 "Er was eens" - Natuurkunstpark - Vlinderkunstwerk 

met Sonja Rosing en Krokodillenbende 

Kunst met natuur * 

  2013 Drakenmuseum - Trutnov Modern  

  2013 Gallery of Modern Art - Hradec Kralove (oa Tsjechisch 

Kubisme) 

Vanaf impressionisme 

tot heden 

Verrassend en 

vol herkenning 

  2013 Goblin-museum in Svoboda nad Upou, Tsjechië   
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  2013 Gogyoshi art-project (Taro Aizu en div. Nederlanders 

#Loods32 --> clip) 

Modern  

  2013 Matthias Braun - Beelden in Hospital Kuks, Tsjechië   

  2013 Metalen koeien (onderweg naar Hradec Kralove)   

  2013 Michael Tedja - "Snake" (Cobra-museum) Modern Ongewoon 

  2014 Mythen en sagen van Jicin, Tsjechië   

  2014 Swiat Rumcajsa - museum rondom stadsheld van Jicin   

  2014 Visioenen in Natuurkunstpark (samen met Gonny 

Geurts en Werfsjob) 

Kunst met natuur * 

Verrassend 

  2015 Dogparade   

  2015 Katharina Dietlinger Modern  

  2015 Kunst in Concentratiekamp Mauthausen (Oostenrijk)   

  2015 Miroslav Páral (Cesky Krumlov, Tsjechië) Modern  

 Foto-

grafie 

2013 Zelfportret in Boijmans van Beuningen Eigen werk bij BvB * 

 2013 Kiss otr reportage met Stefan Schipper   

  2014 Spoorwegmuseum - Panasonic fotocursus  * 

  2015 Foto's Breitner - Dordrechts museum Impressionisme  

  2015 Josef Siedel Impressionisme  

  2015 Reportage ‘Metal Meester’ met Minou Meijers Modern * 

   Animatie boven Ahoy  * 

 Media-

kunst 

2004 17e Film Festival SGL Divers, o.a. animatie  

 2004 18e Film Festival SGL Divers, o.a. animatie  

  2004 Take 5 - Nationaal filmfestival Divers, o.a. animatie  

  2006 19e Film Festival SGL Divers, o.a. animatie  

  2009 Artfilmfest in Trecin   

  2009 Cory Arcangel in NIMK (Ned. Instituut voor Media 

Kunst) 

Digitale kunst Heerlijke on-

derdompeling 

  2009 Depreciated - Cory Arcangel - Nederlands Instituut voor 

Mediakunst 

Digitale kunst Heerlijke on-

derdompeling 

  2010 De Passie van … (ARL)  * 

  2011 "Kinderen kijken kritisch kunst"  * 

  2012 Jacques Tange - "Escalator to Heaven" - Animatie op 

Ahoy 

Digitale kunst * 

  2012 Jacques Tange - "Menage a trois" - Animatie op Ahoy Digitale kunst * 

  2014 Dood Spoor #Loods32   

  2014 Expositie Fantasy - Theater Posa  * 

Toegepast 

vormgeving 

2D 2013 Filmposters – Slowakije   

2015 Josef Vachal – ex libris ontwerper (stempels)   

  Koffieborden, -blikken (Tsjechië)    

 3D 2012 Arjen Boerstra - Batavier   

 2014 Houtenspeelgoed (fabriek) Tofa, Tsjechië   

 2014 iQ-park – Liberec, Tsjechië   

 2015 Miroslav Páral – Meubels – Český Krumlov, Tsjechië Modern  

 2015 Twee Marionetten musea, Tsjechië   



8 
 

  Jan de Bouvrie – Het Arsenaal   

  Glasblazen Tsjechië   

  Plastic gebruiksvoorwerpen, Enschede   

 Mode 2007 Kunst VerBant in Bantsiliek in Bant, met oa: 

tassenmode, lingerie, kleding 

 * 

  2011 Summer Darkness, met oa: 3 fashion shows en acts   

  2012 Summer Darkness, met oa: 3 fashion shows, Finvarra, 

Dutch Lemmings, Faerydae 

  

  2014 Badmode in stedelijk museum Jicin   

   Utrechts museum --> mode   

Architec-

tuur 

Secu-

lier 

2008 Fred en Ginger (gebouw) in Praag Deconstructivisme Prachtig 

2008 Josef Chochol - Kubistische woningen, Praag Kubisme Verrassend 

  2008 Karels brug, Praag Gotisch Indrukwekkend 

  2008 Praagse burcht en kerk, Tsjechië Gotisch, romaans, e.d.  

  2009 Burcht van Bratislava, Slowakije   

  2009 Kasteel in Bojnice, Slowakijke   

  2009 Kasteel van Trecin, Slowakije   

  2009 Stadstoren van Trecin, Slowakije   

  2010 Stadhuis, Liberec, Tsjechië Neorenaissance  

  2010 Hrad Zamek Frydlant, Tsjechië   

  2010 Kasteel Karlstejn, Tsjechië Gotisch  

  2010 Pet-Art van Veroniky Richterové in zendtoren Jested, 

Liberec, Tsjechië 

  

  2010 Praagse eifeltoren: Petrin   

  2010 Astronomisch uurwerk in Centrum Praag   

  2012 Kasteel Litomysl (met theater), Tsjechië Renaissance  

  2012 Openlucht museum in Vesely Kopec, Tsjechië   

  2013 Hospital - Kuks - Tsjechië Barok  

  2013 Miniatuurpark Zabytkow Polnego Slaski, Polen   

  2014 Beeld en Geluid   

  2014 Chateau Rohezec, Turnov, Tsjechië (Kasteel incl. 

kerkers) 

  

  2014 Hrad Trosky (ruïne) Ktová - Tsjechië   

  2014 Hruby Rohozec - kasteel   

  2014 Molen "Kyck over den Dyck" - Dordrecht   

  2015 Burcht en stadskern van Cesky Krumlov (Tsjechië) Barok theater  

  2015 Kubuswoningen Rotterdam Structuralisme  

  2015 Markthal Rotterdam   

 Kerke-

lijk 

2010 Gotische kerk St Barbara in Kutna Hora, Tsjechië Gotisch  

 2010 Schedelkerk in Sedlec, Tsjechië   

  2011 Nieuwe Kerk in Amsterdam (Neo)-gotisch  

  2011 Dom in Utrecht Gotisch  

  2012 Gotische kerk in Chrudim (Tsjechië) Gotisch  

  2013 Kasteel en kapel Decin, Tsjechië   
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2. Dans  ballet 2007 Zwanenmeer - Ballet van Opera Lviv Klassiek  

  2008 Scapino ballet Modern  

  2010 Scapino ballet Rotterdam Modern  

 Moder-

ne 

dans 

2009 Evolution - Corpus Acrobatic Theatre   

 2009 Oriëntale dans (buikdansen), Trecin, Slowakije   

 2010 De Hurkende Man (met zang en dans)  * 

  2011 2move (dance company) - "Echte Mannen?" Modern  

  2011 Let's Celebrate - Jeans 20 (dansmusical) Modern  

  2013 Movt nr.5: "Routes" (dans, zang, gedichten, ed met 

Afrikaanse roots) 

Afrikaans  

  2013 NutCrasher - De Kiss Moves (Tchaikovsky's 

meesterwerk met knipoog) met Kroko's 

Klassiek vs. modern  

  2014 Cha cha met Manon Thomas  * 

  2014 Doodspoor @Loods32   

3. Theater Klas-

siek 

toneel 

2003 Wadaiko Yamato - Eeuwenoude Japanse Slagwerkkunst   

 2007 Faust - Black Light Theatre - Praag Klassiek vs. modern Prachtig 

 2008 Hera, met oa Loes Luca en Arjan Ederveen   

 2008 Idomeneo - Frank Groothof   

  2010 Theatergroep Suburbia - Black Bird   

  2011 Celtic Rhythms m.m.v. Peter Corry   

  2015 The Wave - Theater Posa   

 Mo-

dern 

toneel 

2003 De Tovenaar van Oz   

 2003 Mind The Stage - "Wat lul je nou"   

 2004 Aluin - "Kopstoot" Modern  

  2006 BonteHond - Over Boeven, Burgers & Bekeuringen Komedie  

  2007 De gelukkige klas (Theo Thijssen) - muziektheater   

  2008 De flat van Jet - Haye van der Heyden Komedie  

  2008 Volmaakt… - Theater Agora   

  2008 Yerma door ZINspelers Kunst/cultuur  

  2009 Duda Paiva Puppetry and dance (DPPD) - Malediction   

  2009 Hotel Atlantico met oa Paul Groot, Marc-Marie 

Huijbregts 

Komedie  

  2010 Extreem   

  2013 Passie in de Polder met oa: De Vertellende 

Wereldvrouwen met "Het zingende water" (clip) 

Drama  

  2014 Benefietfeest - Theatergroep DROOG!   

  2014 Broeders bij Nonnen - theater Komedie  

  2014 Caravaggio - Theater Droog! Kunst/cultuur  

 Caba-

ret 

2002 Marc-Marie Huijbregts One man show  

 2002 Sanne Wallis de Vries One woman show  

  2003 Comedytrain - Agora Standup-comedian  

  2003 De Ashton Brothers Totaal-theater Topper 

  2003 De Vliegende Panters   

  2003 Jan Jaap van der Wal - "Out Now" Standup-comedian  
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  2003 Jörgen Rayman Standup-comedian  

  2003 Lebbis - Vuur One man show  

  2003 Lenette van Dongen - "Vedette" One woman show  

  2003 Niet Schieten   

  2003 Nilgün Yerli - Held op Blote Voeten One man show  

  2003 Plien & Bianca - Ngorongoro   

  2003 Rul - Gehakt   

  2003 Thomas van Luyn - "Kijk Mij" One man show  

  2004 GALA   

  2004 Kommill Foo - "Wolfijzers en schietgeweren"  Aanrader 

  2006 Piranha - Beet!!   

  2008 Charlatans, a medicine show - Ashton Brothers Totaal-theater Topper 

  2008 Dames voor na vieren   

  2008 Get a life - Ernst van der Pasch One man show  

  2008 Herman Finkers One man show  

  2008 Rooyackers, Kamps & Kamps   

  2008 Schudden speelt Ruis   

  2009 Achterlijker dan dwars - Van Houts en de Ket   

  2009 Cabarestafette Standup-comedian  

  2009 Dolf Jansen - "Altijd verder" One man show  

  2009 Five Guys Named Moe   

  2009 Hippopotomonstrosesquippedaliofobie - Koller One man show Geweldig 

  2009 Nymfomannen - Niet Schieten!  Genieten 

  2010 Daniel Arends   

  2010 Droog Brood (Cabaret)   

  2010 Eric Koller - "Bull" (Cabaret) One man show Geweldig 

  2010 Jeff Dunham Buikspreekshow Fantastisch 

  2010 Jochem Myjer - "De rust zelve" One man show  

  2010 Kamps & Kamps (Cabaret)   

  2010 Kommill Foo - "Wolf"  Aanrader 

  2010 Maarten van Roozendaal - Zonder vrienden One man show  

  2010 NUHR - "Het werkt wel!"   

  2011 Bert Visscher One man show  

  2011 Freek de Jonge - "Neven" One man show  

  2011 Ick Hans Liberg Muzikale one man 

show 

 

  2011 Jochen Otten One man show  

  2011 Lebbis - "Branding" One man show  

  2011 Schudden - Noorderzon   

  2011 Silverster - Het recht van de sterkste One man show  

  2014 Comedytrain - Agora Standup-comedian  

  2014 Jan Rot - Nummerrr 1!!! One man show  

   Jango Edwards Visuele humor Geweldig  
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 Opera, 

operet-

te 

2003 Aïda - Circustheater   

 2007 Tantes - Xynix Opera, Lelystad   

 2009 Rockopera Tommy door Di-Rect Hardrock Herkenbaar 

  Carmen (Verona, Italië) Klassiek  

 Musi-

cal 

2002 Saturday Night Fever   

 2002 The  Blues  Brothers  Genieten 

  2004 Hair  Emotioneel 

  2011 Let's Celebrate - Jeans 20 (dansmusical)   

  2012 The Little Mermaid (Musical) Utrecht   

   Pinocchio – Black Theater (Chrusim, Tsjechië)   

   Yellow Submarine - Black Theater (Praag, Tsjechië)  Prachtig 

   Faun – Black Theater (Praag, Tsjechië) Klassiek vs. modern Prachtig 

   Musical in Szeged, Hongarije Music-geschiedenis  

4. Muziek Klas-

sieke 

muziek 

2003 Di Gojim - "Ergens…" - Klezmer   

 2009 25 jaar Hans Liberg   

  2009 Hudobne Leto - Konzert mit Opernarin en Opereten, 

Konzertsaal Trencianske Teplice 

Klassiek  

  2010 Musica Mundo met oa Divertido   

  2012 Week van de amateurkunst: filmverslag gemaakt van 

acht koren en twee orkesten 

  

  2014 Uitgast met: NEOS Brass (koperblazers, Mallet 

Collective Amsterdam (Canto Ostinato voor 2 

vibrafoons en 2 maribo's) Dulfer New Band (Jass) 

Klassiek vs. modern  

   In mijn jeugdjaren lange tijd klassiek orgelles gehad. Klassiek  

 Moder-

ne 

muziek 

heden-

daags 

2007 Aaltjesrock met oa Stormlord, Kutschurft, 

Necromortica 

Hardrock, metal  

 2008 Demia & Black Roses Metal, gothic  

 2009 Aaltjesrock met oa Crematory, Hysterica Hardrock, metal  

 2010 Baroeg Open Air, met oa: Riotgod, Sodom, Entombed, 

Umbra Et Imago 

Hardrock, metal  

  2010 Ceremony of Opposites, Mondvolland, Black Roses Hardrock, metal  

  2010 Fairy Ball III (met Omnia) Keltisch  

  2010 Flavourland Hardrock, metal  

  2010 Graspop Metal Meeting, met oa: KISS, Soulfly, 

Motorhead, Aerosmith 

Hardrock, metal Geweldig 

  2010 KISS on the rocks - Baroeg Hardrock  

  2010 LelystART met oa: Bertolf, Go Back to the ZOO, C-Mon 

& Kypski 

Top 40 pop  

  2010 Metal Battle Metal  

  2010 My Favorite Scar Hardrock  

  2010 Peter Pan Speedrock, Accelerators en Vine Yard Hardrock  

  2010 Revamp & Autumn Hardrock  

  2010 Stream of Passion & Ansoticca Hardrock, metal  
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  2010 The Mad Trist  Stoner Rock  

  2011 Baroeg Open Air, met oa: Korpiklaani, The Gathering, 

Sinister, VanderBuyst 

Hardrock, metal Geweldig 

  2011 Graspop Metal Meeting, met oa: Slipknot, Ozzy 

Osbourne, Judas Priest, Scorpions, Volbeat 

Hardrock, metal Geweldig 

  2011 Into the Forest - Baroeg, met oa: Myrkvar, Conorach, 

Encorion en Amorgen 

Folkmetal  

  2011 KISS otr - Baroeg Hardrock  

  2012 Baroeg Open Air, met oa: Unleashed, Kontrust, Peter 

Pan Speedrock, Karma to Burn, Do or Die, Furyon en 

Honky (Clips en interviews) 

Hardrock, metal * Geweldig 

  2012 Bevrijdingsfeest Overijssel: Normaal, Heideroosjes, enz. Top 40 pop  

  2012 Chimaire - Melkweg Metal Geweldig 

  2012 Friday the 13 - Plusminus, EvesFall - Estrado Hardrock  

  2012 Graspop Metal Meeting, met oa: Ozzy Osbourne, Limp 

Bizkit, Motorhead, Guns 'n' Roses 

Hardrock, metal Geweldig 

  2012 John Corabi (Motley Crue), Kiss otr en Andy in 

Oberhausen (met clip, kraam en interview) 

Hardrock * Bijzonder 

  2012 Kiss on the Rocks, Schiedam Hardrock  

  2012 Warmaster (clipverzoek), Bodyfarm, Sadistic Intent, 

Nailgun Massacre (Baroeg) 

Hardrock, metal  

  2012 Wolfstijd: Schraaptaal, Slechtvalk, Baldrs Dramar, 

Encorion, Conorach, Norh Gard, Adorned Brood, 

Wizard, Carach Angren 

Hardrock, metal  

  2013 Baroeg Open Air, met oa: Moonspell, Focus, Meteors, 

Hausmagger, Dead Head, Radio Moscow, The Charm 

The Fury (Clips en interviews) 

Hardrock, metal * Geweldig 

  2013 Celt-n-Folk VIII (Almere): Omnia, Seed, Jyoti Verhoeff Keltische folk  

  2013 Graspop Metal Meeting, met oa: Korn, Twisted Sister, 

Slipknot, Within Temptation, Iron Maiden 

Hardrock, metal Geweldig 

  2013 Jericho Pie presenteert cd (Underground) Hardrock  

  2013 Portall (cd presentatie) Harderwijk Metal  

  2014 Baroeg Open Air, met oa: De Raggende Manne, Bolt 

Thrower 

Hardrock, metal Geweldig 

  2014 Conorach met CD-presentatie in Bibelot (clip) Folk-metal * 

  2014 Graspop Metal Meeting, met oa: Black Sabbath, 

Volbeat, Limp Bizkit, Sabaton 

Hardrock, metal Geweldig 

  2014 Kiss Alive 1 - De Meester Hardrock  

  2014 MetalVision songfestival Metal  

  2014 Wolfstijd II in Bibelot (gefilmd en cartoons) Hardrock, metal * Bijzonder 

  2014 Wolfstijd in Bibelot (gefilmd en markt), met oa: Laster Hardrock, metal * Bijzonder 

  2015 Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, met oa: Caro Emerald, 

Birth of Joy 

Top 40 pop  



13 
 

  2015 Fortarock, Nijmegen, met oa: Slipknot, Venom, Epica, 

Parkway Drive, Papa Roach 

Hardrock, metal Geweldig 

  2015 Graspop Metal Meeting, met oa: KISS, Marilyn 

Manson, Slash, Judas Priest, Slipknot, Korn, Alice 

Cooper, Five Finger Death Punch, Scorpions, Within 

Temptation, Motorhead 

Hardrock, metal Geweldig 

 Popu-

laire 

muziek 

2002 De Nieuwe Snaar - "De omloop der lage landen" Luistermuziek  

 2003 Slagerij van Kampen Slagwerk  

 2008 Reincarnatus-medival Rock (Agora) Keltisch  

  2009 European Roots (Theatertour) - Omnia Keltisch  

  2010 Drive Like Maria & Colossa & Jazzy en de Pattynama's Stoner rock  

  2011 Circle Percussion - "Down to Earth"   

  2011 Jol Pop, met oa: No Nuff, Clutz, The Up Popmuziek  

  2011 LelystART, met oa: Memphis Maniacs, Handsome 

Poets, Tim Knol 

Top 40 pop  

  2011 Stanley en de Menzo's   

  2012 Gruppo Sportivo (Underground) Top 40 pop Authentiek  

  2012 Undercover: The Beatles, The Doors, Bon Jovi Top 40 pop  

  2013 LelystART: Alain Clark, Beef en Van Velzen Top 40 pop  

  2013 LelystART: undercover: U2, Doe Maar, Bruce 

Springsteen 

Top 40 pop  

  2014 Artifest met oa: Brentsleng, MOO!, Jericho Pie, Night 

Flight to Rio 

Popmuziek  

  2014 Del Prado & Mr. John with assorted travelers (& Dear 

John & Jon Berks) POP 

Popmuziek  

  2014 Straatmuziekfeest (gefilmd) Luistermuziek * 

  2015 Straatmuziektheater, met oa: Trikosis, Van Piekeren Luistermuziek  

   Beatles - Yellow Submarine - Black Light Theatre - Praag Top 40 pop  

5. Film Film-

huis-

film 

2010 We Shall Overcom - Cinekid-film Drama  

  2014 De Nieuwe Wildernis - Agora Natuur  

   Invasion of the Body Snatchers (1956) Science Fiction  

   Enkele films van Jacques Tati: Les Vancances des 

Monsieur Hulot, Playtime, Trafic. 

Komedie Heerlijk 

   Nagenoeg alle films van Marlon Brando (A streetcar 

named Desire, On the Waterfront, The Godfather, The 

wild one, Apocalypse Now, enz.) 

Actie  

   Hair Musical Emotioneel 

   Jesus Christ Superstart Musical Prachtig 

   Rockopera Tommy Musical (Rockopera) Prachtig 

   Dogville (Krijtlijnen decor, 2003) Drama  

   Thema-weken waarin films worden getoond binnen 

een bepaald thema. Zoals: Science Fiction. 

Science Fiction  
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6. 

Literatuur 

Poëzie 2010 Kwatrijnen & Joris van Casteren (schrijver) en Mustafa 

Stitou (dichter) - Expo 

 * 

  2010 Schilderij bij Kwatrijn (Prijs): Erika De Stercke  * 

  2010 Schilderij bij Kwatrijn (Prijs): Joke Wolthuis  * 

  2010 Schilderij bij Kwatrijn (Prijs): Petanak  * 

  2010 Sunsation in Observatorium Robert Morris (muziek en 

gedichten) 

  

  2014 Poëzieweek - voordrachten  * 

   Mijn HAVO-lijst bestond hoofdzakelijk uit gedichten, waaronder:  

Remco Campert en Willem van Malsen – Op reis (1974) 

Lucebert – En het schrikbeeld van de lachende mens (1977) 

Jan v.Hout – Onrijmrich vreuchden; Lied der stadt Leyden (17e eeuw) 

Anthoni C.W. Staring – Gedichten van A.C.W. Staring (1955) 

Petrus A. de Genestet – Gedichten van P.A>.de Genestet (1955) 

De schoolmeester – Gedichten van de schoolmeester (1859) 

Willem Elsschot – Verzen (1934) 

(Meer staat er bij Proza, hieronder.) 

 

 Proza 2012 Remco Campert (mijn reclame)  * 

   Campert & Mulder – Voorlezen uit eigen werk  Genoten 

   Voor HAVO-lijst: 

Henric van Veldeke – 25 Minneliederen (1200) 

Lanceloet en het hert met de witte voet (Middeleeuwen) 

Lanceloet van Denemarken (1350) 

Karel ende Elegast (1500) 

Dirck Volckertszoon Coornhert – Het 5eboeck Odyseae Homeri(1575) 

P.Langendijk – De wiskunstenaar of ‘t gevluchte juffertje (18e eeuw) 

Cornelis Paradijs – Grassprietjes (1905) 

Herman Gorter – De dag gaat open als een gouden roos (rond 1900) 

Jacques Perk – Gedichten (1962) 

Jan-Jacob Slauerhoff – Het eind van het lied (1930) 

Gerard Walschap – Tor (1939-1940) 

Hendrik Marsman – Voor de spiegel (1966) 

Godfried Bomans – Van de hak op de tak (1965) 

Cornelis Buddingh’ – Misbruik wordt gestraft (1967) 

Remko Kampurt – Tjeempie! Of Liesje in Luiletterland (1968) 

Bertus Aafjes – Een ladder tegen een wolk (1969) 

J. Bernlef – Sneeuw (1973) 

Simon Carmiggelt – Kleine avonturen aan de tap (1973) 

A.E. van Vogt – Future Glitter (1973) 

Charles Webb – The Graduate (1963) 

David Gerrold – The man who folded himself (2003) 

Georde Orwell – Animal Farm (1954) 

Jack Kerouac – Pic (1971) 

Patricia McGerr – Stranger with my face (1968) 
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William Shakespeare – Othello (1603) 

Zorro – Doctor Death: 12 must die (1935) 

W. Bilderdijk – Een opmerkelijke luchtreis (1813) 

R. Blijstra – Metamorfose (1968) 

F. Bordewijk – Blokken, Knorrende beesten & Bint (1977) 

B. van Learhoven – Inner Smog (1978) 

R. W. Machkelworth – Twee rivieren (1970) 

F. Thijssen – De echo van de bazuin (1974) 

K. Verkaik – Grapstad 

   Verder boeken van o.a. Campert, Wolkers, Rutgers van 

der Loeff, Rubenstein, Van't Reve, Aafjes, Heeresma, 

Koolhaas, Van Kooten, 't Hart, HP de Boer, Van Keulen, 

Bernlef, Den Doolaard, H. Meinkema en Van Eeden  

  

   Heel veel kinderboeken.    

7. Anders, 

nl. 

 2009 Riddergevecht, vuurspuwers, vlammenslikkers, Trecin, 

Slowakije 

  

 2010 7e Midwinter Fair in Archeon   

  2010 Castlefest met oa: Omnia, Scrum, Coppelius, Faun   

  2010 Elfia - Elf Fantasy Fair   

  2010 Keltfest (Hollandse Biesbosch, Dordrecht)   

  2010 Las Fuegas (registratie gemaakt - Dordrecht)  * 

  2011 Castlefest, met oa: Omnia, BerlinskiBeat, Vic Anselmo   

  2011 Cultureel debat (Kunst, cultuur en erfgoed)   

  2011 Kiss Expo - Eric Singer (registratie gemaakt – Enschede)  * 

  2012 Castlefest, met oa: Omnia, Corvus Corax, Vic Anselmo   

  2012 Gods and Pharoahs - Elf Fantasy Fair   

  2012 Jodendom - Een wereld vol verhalen - De Nieuwe Kerk 

Amsterdam 

  

  2012 Space Expo - Noordwijk   

  2013 Castlefest, met oa: Scrum, Rapalje, Pater Moeskroen, 

Faun, Berlinski Beat, Omnia 

  

  2013 Dwarves & Hobbits - Elf Fantasy Fair - Haarzuilens   

  2013 KRL Kunstwinkel   

  2013 Midwinter Fair in Archeon, met oa: Rapalje, Cesair, 

Pyrates!, Sowulo, The Royal Spuds, Rhovanion 

  

  2013 Wereldburgers' in NieuwLand (clip)   

  2014 Castlefest met oa: Ball Noir, Scarlet Stories, Rhovanion, 

Coppelius, The Dolmen, Folk Noir 

  

  2014 DinoPark Liberec   

  2014 Elfia - Elf Fantasy Fair   

  2014 IQ-Landa - Science Center Liberec   

  2014 Keltfest (Hollandse Biesbosch, Dordrecht)   

  2015 Game of Thrones - Elfa, Castle de Haar   
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Thermometer van de Kunstbeleving 

Ik loop warm voor: 

 

 Metal & hardrock. Denk aan een live optreden van Black Sabbath, de 

legendarische ontdekkers van metal. Maar ook andere authentieke 

bands in oudere of juist compleet nieuwe stromingen. 

 Fris cabaret van (het liefst) jong, origineel talent. 

 2D-kunst vanaf ongeveer 1900. 

 

Ik word niet warm of 

koud van: 

 Mode. Ik heb niet zoveel met kleding, tassen, ed. Ook niet uit 

andere periodes. Alle andere disciplines vind ik op z'n tijd heel fijn. 

 

Ik krijg de koude 

rillingen van:  

 Ballet, opera, (veel) klassieke muziek en veelal musicals.  

Ik kom niet in een verhaal waarbij mensen op de meest emotionele 

momenten beginnen te zingen of te dansen.  

 

Conclusie 

Met deze uitgebreide kunstbiografie wil ik aantonen dat kunst voor mij niet zomaar een "uitstapje" 

is, maar eerder een manier van leven. Ik zit er middenin en beleef het volop. Bijna doorlopend kom ik 

er mee in aanraking. Zowel met hogere kunst als met lagere kunst. De lijst is uitgebreid, zo volledig 

mogelijk en lang. Daarbij is deze lijst voornamelijk gericht op de laatste vijf jaar. Toch zijn er ook 

eerdere uitstapjes genoemd, met als doel om aan te geven dat ik die categorie ook zeker ervaren 

heb, alleen niet in de laatste vijf jaar. In de eerdere 40 jaren (die dus in principe buiten de 

opsomming vallen) zijn er voorkeuren ontstaan, waarbij betreffende categorieën (gebaseerd op 

eigen ervaringen) nadrukkelijk buiten mijn interessegebied belandden. Opera/operette en musicals 

behoren bij die categorieën, evenals toegepaste kunst, mode en het bezoek aan het filmhuis (dat 

laatste vooral omdat inmiddels veel films online te bewonderen zijn).  

 De vier onderdelen voor dit cultuurdossier moet ik dus zorgvuldig kiezen.  

 

Tijdens het toelatingsexamen werd duidelijk geconcludeerd dat ik hou van platte, vaak krachtig 

omlijnde, vormen op het doek en daar zelf ook veel mee werk. De link met mijn liefde voor 

bijvoorbeeld de Quernica (Picasso) en werk van Cobra was snel gemaakt. Ik kreeg toen als tip mee 
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om me eens te richten op moderne, eigentijdse kunstenaars. Zelf dacht ik om Ondřej Maleček 

(geboren 1977) aan de lijst toe te voegen. 

 Een kunstvorm die ik dit jaar wil gaan ervaren is het spektakeltheater. Ik denk daarbij 

bijvoorbeeld aan een voorstelling met een bizar groot en extreem decor. Specifiek dacht ik hierbij 

aan de Almeerse theatergroep Vis-a-vis. 

 Vroeger (toen ik jong was) ging ik best vaak naar het filmhuis; naar titels die ik me niet meer 

allemaal kan herinneren. De laatste 10, 20 jaar heb ik nauwelijks nog een filmhuis van binnen gezien. 

Tijd om dat aan de lijst toe te voegen. Ik ben nog op zoek naar wat precies. 

 Ik heb absoluut toegepaste vormgeving gezien. Maar veel daarvan is al flink gedateerd. 

Misschien goed om in dit kader dit jaar de Graduation show tijdens de Dutch Design Week te 

bezoeken. 

 Misschien moet ik een opera of musical ook nog eens proberen. Maar omdat ik bij de 

(seculiere) architectuur eigenlijk alleen maar oude gebouwen heb staan, kijk ik deze periode liever 

eerst eens met andere ogen naar een specifiek, modern gebouw, zoals het Agora-theater in Lelystad. 
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Agora Theater  

1 Vooraf 

1.1 Verantwoording 

Bij de (seculiere) architectuur heb ik eigenlijk alleen maar oude gebouwen heb staan; uit vorige 

eeuwen. Ik hou van moderne gebouwen, maar heb me er eigenlijk zelden in verdiept. Mooi moment 

om eens met andere ogen te kijken naar een specifiek, modern gebouw, zoals het Agora-theater in 

Lelystad. Een theater pas mooi binnen dit onderzoek en de Agora intrigeert me al langer.  

1.2 Gegevens1 

Object:  

Plaats:  

Architect: 

Tijd ontstaan werk: 

Soort architectuur: 

Stijl: 

Agora Theater (Afb. 1) 

Lelystad 

Ben van Berkel (UN Studio) 

2004-2007 

Theater 

Moderne, minimalistische 
stijl. (Strakke lijnen, 
vernieuwende materialen, 
sobere vormen en veel glas.) 

 
Afb. 1. Agora, 2007. Fotografie: Wojtek Gurak. 

2 Formeel 

Het knal oranje, diamantvormige Agora-theater (28 meter hoog) staat in het stadshart van Lelystad. 

Het is gebouwd binnen het masterplan van Adrian Geuze, dat het saaie en ingetogen Lelystadse 

centrum moet verjongen.2 

Toen het vorige theater uit 1976 (inclusief evenementenhal, sportzaal en zwembad) niet meer 

voldeed aan de wettelijke normen, moest er een nieuw gebouw komen.3 Ben van Berkel 

(afgestudeerd aan de Rietveld Academie in Amsterdam en o.a. bekend van de Erasmusbrug in 

Rotterdam 1990-1996 en het Mercedes-Benzmuseum in Stuttgart 2001-2006) kreeg de opdracht en 

maakte met zijn bedrijf UN Studio dit kunstwerk. In mei 2007 was de opening van het gebouw.3 

                                                           
1 Wassenafbeelding 1: Scarletzaal Agora, 2007. Fotografie: Iwan Baan. 

2 I. Mutuli 
3 Redactie Flevoland Erfgoed 
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Afb. 2. Lichteffect Agora, 2011. Fotografie: Aby Travel. 

De gefacetteerde buitenkant bestaat uit al 

dan niet geperforeerde aluminium platen, 

waardoor op enkele plekken het binnenlicht 

gezeefd naar buiten komt, waardoor het lijkt dat 

de buitenkant constant van kleur verwisselt ( 

Afb. 2).  

 

 

Afb. 3. Achterkant Agora, 2007. Fotografie: Wojek 
Gurak.  

 De Agora staat met een rechte achterkant 

naar de winkelstraten van het stadshart gericht  

(Afb. 3). De verwachting is dat hier voor eind 2016 

een Bioscoop tegenaan gebouwd wordt. De 

voorkant van het theater kijkt uit op het iets 

verderop gelegen Centrum voor Kunstzinnige 

vorming De Kubus (die momenteel de ingang een 

kwartslag verplaatst om zo op het oranje gebouw 

uit te kijken). Voor De Kubus ligt het veld met de  

naam “Kunstgras”; voor de Agora ligt een plein vol kleine lichtjes (Afb. 1). 

 Tussen De Kubus en Agora loopt de Groene Carré die (ongeveer in dezelfde periode als de 

bouw van Agora) rond het stadshart is aangelegd, om aan een uitstraling voor het Lelystadse 

centrum te werken.4 

 

                                                           
4 B. van Hoek 
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Afb. 4. Roze foyer Agora, 2007. 
Fotografie: Iwan Baan. 

Na de ticketbalie en de garderobe is de roze, met daglicht 

verlichte entreehal. Deze publieke foyer is drie etages wit, 

maar wordt gekleurd door het roze van de verbindende 

trappen en balustrades (met gipskartonplaten) (Afb. 4). 

Het ingewikkeld ogende gebouw heeft een betrekkelijk 

eenvoudige plattegrond (Afb. 5). De grote rode zaal heeft 753 

stoelen en kreeg de naam Scarletzaal. De kleur refereert aan 

de zonsondergang. Door het veelvuldig gebruik van 

driehoeken in verschillende tinten (die daardoor schaduw 

suggereren) heeft het weg van een organische, 

antroposofische bouwstijl.5  

 

Afb. 5. Plattegrond Agora, 2007. Fotografie: UNStudio  

Praktisch verhullen de facetten installaties 

e.d. en hebben ze akoestisch invloed. De 

gipskartonplaten in wand en plafond zijn ook voor 

de akoestiek. Dit alles leverde Gerko 

Projectafbouw in 2008 de Saint-Gobain Gypsum 

Trophy op.6 

De zaal loopt richting podium taps toe, 

waardoor perspectivisch de zaal groter lijkt. De 

kleine, oranje zaal heeft 207 stoelen die als tribune 

zijn in te schuiven. Er zijn een aantal 

multifunctionele ruimtes, meerdere foyers, een  

 

Afb. 6. Scarletzaal Agora, 2007. Fotografie: Iwan Baan. 

restaurant, een bar en sinds enkele jaren een 

(tijdelijke) bioscoop. 

Kleur is belangrijk. Gele deuren zijn voor 

artiesten, blauw is voor algemene ruimtes, oranje 

voor de kleine en rood voor de grote zaal.  

                                                           
5 B. van Hoek 
6 Redactie Bouwwereld 
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Afb. 7. Skelet van Agora, 2005. Fotografie: Hans 
Luiken. 

Omdat er nergens dragende kolommen zijn, moest 

het hele skelet zo gebouwd worden dat het alles 

droeg; als een hangbrug met overspanningen van 

zo’n dertig meter.7 

 

 

3 Algemeen 

Over het algemeen zijn theaters saaie blokkendozen, maar dat is dit theater zeker niet. Het gebouw 

heeft de vorm van een diamant om te stralen en de veelzijdigheid te onderstrepen. De diversiteit aan 

oranje en rode tinten is geïnspireerd op de ondergaande zon die spiegelt in het Markermeer.  

In de witte, drie etages tellende publieke foyer kronkelt, als in een slakkenhuis, een roze lint 

langs de verbindende trappen en balustrades naar boven. Van Berkel zei: “Iedereen zal er goed 

uitzien in deze foyer”.8 

 

Dat het een onbetwistbaar meesterwerk is, blijkt wel uit de bekroning kort na de opening (juli 2007) 

voor UN Studio tot Architect van het jaar.9 Eind 2009 wordt het gebouw derde op de wereldranglijst 

voor Culturele gebouwen.10 Ook is Agora genomineerd voor de prestigieuze Europese Mies van der 

Rohe Award, de hoogste Europese onderscheiding voor hedendaagse architectuur.10 

 

Het gebouw is een onderdeel van een make-over van het stadshart. Het is een opvallend baken. 

Zowel met vorm, kleur en hoogte onderscheidt het zich van de omliggende grijsgetinte bebouwing. 

De caleidoscoop geeft een creatieve impuls aan de na-oorlogse bouw. Het kan een kenmerk worden 

                                                           
7 Redactie AD 
8 R. Weessies 
9 Stentor 
10 Agora Theater 
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van de stad (ook internationaal gezien). Maar past dit wel bij de bestaande identiteit van een stad die 

vooral bekend is om het ontbreken ervan? 

 

Volgens Van Berkel moet een gebouw communiceren met mensen. Men moet geraakt worden door 

de opwinding van de felle kleuren en dominante vormen. Iedereen heeft er inderdaad een mening 

over en meestal gaat het dan over de felle oranje kleur; zoals “het schreeuwerige oranje van 

hossende voetbalsupporters” maakt het kitsch.11 Jammer dat daardoor de extra comfort van het 

gebouw (zoals o.a. de extra beenruimte en hoge rugleuningen) vaak onopgemerkt blijft. 

In 2010 is het theater zelfs door de lezers van NRC.nl uitgeroepen tot Lelijkste (actuele) 

Gebouw van Nederland.12  

 

 

4 Persoonlijk 

Persoonlijk laat ik me graag verrassen door vernieuwende bouwstijlen en originele panden. Gelukkig 

zie je er steeds meer verschijnen. Maar dit gebouw was wel heel bijzonder.  

Hoewel ik enorm van kleurige werken houd, was dit in het begin toch wel even wennen. Het 

knalde er wel gigantisch uit, zo midden in het tamme centrum. Maar het gebouw staat er heel 

krachtig, omdat het zoveel persoonlijkheid uitstraalt, door de vorm, maar vooral door de kleur in al 

z’n schakeringen en nuances; de veranderlijkheid van de zonsondergang. Al die oranje tinten aan de 

buitenkant zijn enorm overdadig. Bij het betreden komt het roze nog heftiger aan. En de rode zaal is 

zo specifiek, dat nagenoeg geen enkele optredende artiest(en) het kan nalaten er in de voorstelling 

iets over te zeggen. De rust zit vooral in de consequent terugkerende eenduidige vorm.  

 

Dit theater zet een middelgrote stad (70.000 inwoners) ineens heel stevig op de kaart. Dit is iets dat 

je onthoudt. Dit kan ook internationaal een aanzuigende werking hebben. Vooral de aansluiting op 

de Groene Carré en de blik op De Kubus maken het helemaal af.  

De enige negatieve kanttekening is voor mij de kale, saaie, rechte achterkant van het gebouw 

die gericht is op het “uitgaanscentrum” dat zo bruisend zou moeten worden. Gemiste kans waar 

(volgens kenners) nog aan gewerkt wordt.   

                                                           
11 B. Hulsman 
12 C. van Zwol 
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5 Persoonlijke koppeling 

 

Afb. 8. Perforatie in buitenkant Agora, 2011. Fotograaf: Christian Richters. 

In mijn eigen schilderwerken gebruik ik graag oranje en andere felle kleuren in allerlei schakeringen. 

Ook maak ik graag grote buitenobjecten waar de natuur wat mee gaat doen. Maar ik ga toch voor 

een andere vergelijking, nl. het effect van een grote verzameling logisch gerangschikte punten. In het 

Agora-theater is het de ronde perforatie in de aluminium facetten aan de buitenkant van het gebouw 

die zorgt dat licht van binnen en buiten speelt met het uiterlijk van het gebouw. Ahoy in Rotterdam 

heeft op de gevel ook een enorme verzameling rondjes die door middel van licht ook een ander 

uiterlijk heeft. 

 

 
Afb. 9. Vidiwall Ahoy, 2012. Fotograaf: André Broens. 

In 2012 kreeg het Rotterdamse Ahoy een 

gigantische LED-façade Vidiwall op de voorkant. 

De Vidiwall is 13 bij 90 meter (bijna zo lang als 

een voetbalveld). De LED-lichtjes zijn 

gemonteerd in verticale banen die een halve 

meter uit elkaar staan. Door de lampjes in 

verschillende kleuren te laten knipperen  

ontstaat er een afbeelding, die zelfs kan bewegen. Net zoals de Agora als blinkvanger van Lelystad 

dienst kan doen, is Ahoy met z’n LED-façade “het gezicht van de stad” Rotterdam. 
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Afb. 10. Jacques Tange & André Broens, 2012. Fotograaf: 
Jolanda van der Heiden. 

Samen met de Schiedamse kunstenaar Jacques 

Tange heb ik hiervoor toen wat ontworpen. 

Jacques Tange is een gevestigd kunstenaar die 

wereldwijd exposeert met herkenbare 

schilderijen in sprekende kleuren. Hij is in 2003 

als Talent en in 2005 als Kunstenaar van het 

Jaar gekozen en al veel vaker genomineerd.  

 

Het idee was om kunstwerken van Tange, waarin een herhaling zit, in een animatie doorlopend te 

lussen, zodat het als maar door gaat. Veel van Tange’s werk is hiervoor zeer geschikt.  

Op de eerste animatie zie je drie dames te paard in een bewolkt heuvelachtig landschap 

(“Menage a trois”). De tweede animatie toont een aantal dames die de roltrap naar boven neemt 

(“Escalator to Heaven”). Het lastige van de animatie is dat er delen moeten bewegen die niet 

geschilderd zijn, zoals de wolken achter een hoofd.  

 
Afb. 11. LED-animatie ‘Menage a trois’ op Ahoy 
Rotterdam, 2012. Fotograaf: André Broens.  

Afb. 12. LED-animatie ‘Escalator to Heaven’ op Ahoy 
Rotterdam, 2012. Fotograaf: Jolanda van der Heiden. 

 

Bijna een half jaar hebben de gigantische punt-animaties om de vier minuten op het gezicht van 

Ahoy staan stralen. Net als de gaatjes in het Agora-theater van een afstand met de kleur speelden, 

toonden deze bolletjes op een afstand een kleurig tafereel. 
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Woman in Gold 

6 Vooraf 

6.1 Verantwoording 

In mijn jeugd zat ik geregeld in filmhuizen, maar de laatste 10, 20 jaar heb ik eigenlijk geen filmhuis 

meer van binnen gezien. Een film over kunstgeschiedenis is natuurlijk een voltreffer.  

6.2 Gegevens13 

Titel film:  

Plaats voorstelling:  

Regisseur: 

Acteur(s) hoofdrol: 

 

Woman in Gold; De grootste naziroof uit de kunstgeschiedenis. 

Filmhuis “filmtheater Lelystad” 

Simon Curtis 

Helen Mirren (1945, Engeland) als Maria Altmann, Ryan Reynolds (1976, 

Canada) als Randy Schoenberg, Daniel Brül (1978, Spanje) als Hubertus  

 

Duur:  

Tijd ontstaan werk: 

 

Soort film: 

Land: 

 

 

Taal: 

Componist muziek: 

IMDb score: 

Czernin, Tatiana Maslany (1985, 

Canada) als jonge Maria, Katie 

Holmes (1978, USA) als Pam 

Schoenberg. 

109 minuten 

9 feb 2015 op Berlin International 

Film Festival / 28 mei 2015 in NL 

Drama (12 jaar en ouder) 

Engeland (BBC films) en VS 

(Weinstein Company – 

onafhankelijke filmstudio) 

Engels en Duits 

Martin Phipps en Hans Zimmer.  

7,4/10 14 

 
Afb. 13. Filmposter Woman in Gold; De grootste 
naziroof uit de kunstgeschiedenis, 2015. Maker: 
onbekend. 

                                                           
13 Wassenafbeelding 2: Mirren voor Woman In Gold-painting, 2015. Fotografie: onbekend. 

14 IMDb 
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6.3 Eerste indruk 

Vooraf heb ik wat recensies gelezen. De Volkskrant noemt het een tamelijk rechtlijnige film, waar 

Mirren toch iets moois van maakt, terwijl Reynolds nauwelijks overtuigt. Onverminderd actueel, 

maar snel weer vergeten. 15 Volgens De Volkskrant is dit ondanks alle strenge vrouwen die ze speelde 

Mirrens moeilijkste rol ooit. 16 Volgens het NRC blijft de film dankzij Mirren overeind. 17 Cinema.nl 

noemt het een eendimensionale, kritiekloze film met platte personages en clichématige personages 

en geeft slechts één ster. 18 Het Parool vindt het jammer dat we zelf niet mogen denken en dat de 

zwaar aangezette muziek elke gedachte en emotie platwalst. 19 InDeBioscoop vindt het een film met 

weinig uitdaging, door de ongeloofwaardige interactie tussen de hoofdrolspelers. 20 Deze (selectie) 

negativiteit maakt me nieuwsgierig.  

7 Bekijken en bestuderen 

7.1 Vorm 

7.1.1 Wat is het? 

Curtis’ historische dramafilm ‘Woman in Gold’ is gebaseerd op het levensverhaal Maria Altmann en 

Randol Schoenberg.  

 
Afb. 14. The fight for justice never ends, 
2015. Maker: onbekend. 

7.1.2 Personages 

De joodse Maria Altmann is de hoofdpersoon. Zij is het 

nichtje van Weense societydame Adèle Bloch-Bauer, 

waarvan Klimt een in goud gedrenkt portret maakt. De 

jonge advocaat Randy Schoenberg (en kleinzoon van een 

groot Oostenrijks componist) helpt haar en zet daarmee 

zijn hele toekomst op het spel. 

 

 

                                                           
15 K. Toma  
16 F. Smit 
17 A. Waardenburg 
18 K. Wolfs 
19 Volkskrant Redactie 
20 J. van Huët 
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7.1.3 Vormgeving / filmtechnieken 

 
Afb. 15. Klimt schildert Adèle, 2015. The Oscar 
Favorite. Screenshot uit de film. 

Drie verhalen. Het eerste begin vóór de tweede 

wereldoorlog met Gustav Klimt die Adèle Bloch 

Bauer schildert (flashback). De enkele scenes in dit 

verhaal kenmerken zich door de gele (gouden) 

glans over de beelden. Ze worden NIET 

chronologisch door de film gestrooid. 

 Na ongeveer een kwartier start een 

tweede verhaal: het leven van Maria Altmanns 

familie (kort na tante Adèles dood) aan het begin van de tweede wereldoorlog in Oostenrijk (ook 

flashbacks). Deze scenes kenmerken zich door de met rood gekleurde zwart-wit beelden en zijn 

chronologisch. In de eerste 55 minuten van de film bestaat ruim een derde (bijna de helft) hieruit. 

Het derde verhaal (en eigenlijk het uitgangspunt van de film) begint in Los Angeles 1998. Het 

terugkrijgen van de schilderijen wordt chronologisch verteld. De enige grote tijdsprongen vinden 

plaats als de zaak vast zit of de rechtbank uitspraak moet doen. In beeld staat dan: Negen, zes en vier 

maanden later. 

 

In het hoofdverhaal begint nagenoeg elke scene met een totaalshot met een pan of een tilt (over Los 

Angeles, langs een advocatenwolkenkrabber, van platenspeler naar gezicht). Na de eerste shot 

volgen bijna uitsluitend close-ups met een enkel medium. Zijn personen ergens alleen of in een 

monoloog, dan gaat dat vaak vergezeld met een CU-rijder die van rechts naar links half om de 

persoon draait. Het zijn allemaal heel rustige camerabewegingen. Samen met het rustige snijwerk 

zijn dit perfecte manieren om je als kijker helemaal in de film te trekken.  

 De twee andere verhalen hebben een groter kader; voornamelijk totaaltjes en mediums. De 

inhoud is vaak spectaculair (met tanks, honderden figuranten en een dominant decor), vol 

aangrijpende dreiging. 

 

Het hoofdverhaal heeft nauwelijks achtergrondmuziek. Heel af en toe speelt er een rustig 

pianomuziekje. De flashbacks van de oorlog hebben bijna constant geluid; zwaar bombastisch alsof 

er constant vliegtuigen en geweerschoten zijn. Op spannende en pijnlijke momenten trilt je 

middenrif mee en kun je niet anders dan meevoelen.  
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Er zitten prachtige vergelijkingen in. Negen maanden nadat de zaak helemaal vast zat, komt er een 

nieuw lichtpuntje. Tegelijk blijkt Randy’s vrouw in verwachting.  

 

7.2 Inhoud 

Maria Altmann vlucht naar Amerika en vindt 60 jaar later dat ze recht heeft op de vijf Klimts die de 

nazi's destijds hebben gestolen.  

 

7.3 Functie 

De nazi’s hebben de joden hun vrijheid, hun mening en hun spullen afgenomen. Zestig jaar na dato 

zijn ze nog steeds niet bereid om alleen al die spulletjes terug te geven. (Meer dan 100.000 gestolen 

kunstvoorwerpen zijn niet teruggegeven.) “Klimts werk is een nationale icoon voor Oostenrijk 

geworden.” En een voorbijganger die zegt: “Vergeet het toch!”. “De grootste naziroof uit de 

kunstgeschiedenis” staat er op de poster (Afb. 13). 

 

 

Afb. 16. De drie hoofdrolspelers: Ryan Reynolds (Randy Schoenberg), Helen Mirren (Maria Altmann) en Daniel Brül, 2015. 

Screenshot uit de film. 

8 Terugblik 

De flashbacks zijn groots, overdonderend en enorm spannend. Ze staan in sterk contrast met het 

hoofdverhaal (in kleur, cameravoering en geluid). Mirren en Reynolds zetten twee constant 

spiegelende personen neer; dit houdt de vaart en spanning er in. De film is absoluut actueel en 

vertelt heel duidelijk en onomwonden zijn mening. Het is een film die (mij) geen seconde verveelt. 
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Misschien dat vijf sterren net eentje teveel is. Maar als je slechts één ster geeft (zoals Cinema.nl), is 

je recensie niet gebaseerd op feiten, maar vol van persoonlijke frustraties.  

 

 

Afb. 17. Mega filmposter ‘Woman in Gold’, 2015. Maker: onbekend. 

 
Afb. 18. In de gang tussen de filmposters en artiestfoto’s, 
2015, Lelystad. Fotografie: Carine Broens. 

 
Afb. 19. VanWijnen filmzaal, 2015, Lelystad. Fotografie: 
Carine Broens. 
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9 Persoonlijke koppeling 

 
Afb. 20. Screenshot Ballad of Dwight Fry van Alice 
Cooper, 2015. Fotografie: André Broens. 

Met ruim 3000 kijkers per dag, hebben mijn films 

best een aardig bereik. Het gaat hoofdzakelijk over 

registraties van bands. Scenes (songs) beginnen 

hier ook met een totaalshot, waarna er zoveel 

mogelijk close-ups en mediums geschoten worden. 

Het vergt een enorm vaste hand, want Alice 

Cooper en Kiss film je niet met statief en rijder.  

Muziek is bij deze films natuurlijk van essentieel belang. 

 

Films met leerlingen zien er natuurlijk heel anders uit. Zij kiezen vaak voor totaalshots en vinden het 

nog lastig om close-ups te kiezen. Toch is dat wel onderdeel van het leerproces. 

 
Afb. 21. Screenshot uit ‘Mijn Wens’, één van de zeven 
delen van ‘De Dondersteen’, Lelystad, 2008 – 2009. 
Fotografie: André Broens.  

Afb. 22. Screenshot uit animatiefilm ‘Het Vissertje’, 
Lelystad, 2006 – 2007. Fotografie: André Broens. 

 

Maar wat beter bij “Woman in Gold” past zijn de one-day-movies (films die in één dag bedacht, 

gefilmd, gemonteerd en getoond moeten worden).  

 
Afb. 23. Screenshot uit ‘De mummies van Carabas’, 
2012. Fotografie: André Broens. 

“De mummies van Carabas” begint met een totaal, 

gevolgd door veel close-ups. De muziek is in het 

begin rustgevend, later maakt het de beelden extra 

spannend. 
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Afb. 24. Screenshot uit ‘World in a Bottle’, 2012. 
Fotografie: André Broens. 

In “World in a bottle” begint nagenoeg elke scene 

met een totaalshot. Vergelijkbaar met “Woman in 

Gold”. De muziek is heel rustig en probeert een 

sfeer neer te zetten. 

 

 
Afb. 25. Screenshot uit ‘De alchemist’, 2013. 
Fotografie: André Broens.  

“De alchemist” is een film met weinig geluid 

anders dan muziek. Verschillende muziekstukken 

geven in het begin de locatie weer, later de 

gemoedstoestand van de spelers. Vergelijkbaar 

met de muziek in “Woman in Gold” die ook mede 

een tijd aangaf. 

 

 
Afb. 26. Screenshot uit ‘A Wanna Be Vampire’, 2013. 
Fotografie: André Broens.  

De film “A Wanna Be Vampire” is helemaal 

gemonteerd op één muziek stuk en lijkt daarmee 

niet op “Woman in Gold”. Toch is het de muziek 

die (net als in de flashbacks van “Woman in Gold”) 

enorm veel impact heeft op de spanning en de 

emotie.  

 Ook is hier elke scene begonnen met een 

totaalshot, waarna zoveel mogelijk close-ups 

genomen zijn. Dat is wel weer een duidelijke 

overeenkomst.  

 

Mijn conclusie is dat de film “Woman in Gold” technisch gezien veel overeenkomsten heeft met hoe 

ik mijn films maak. Misschien is dat ook de reden dat ik door deze film zo getroffen was. 
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 Vis à Vis Uniek Theater Spektakel 

10 Vooraf 

10.1 Verantwoording 

Een kunstvorm die ik dit jaar wil gaan ervaren is het spektakeltheater. Dat is helemaal nieuw voor 

mij. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan een voorstelling met een bizar groot en extreem decor. 

Specifiek dacht ik hierbij aan de Almeerse theatergroep Vis-a-vis.  

10.2 Gegevens21 

Theatergezelschap:  

Plaats voorstelling: 

Titel stuk: 

Regisseur: 

Schrijver stuk: 

Tijd ontstaan werk: 

Soort theater: 

Vormgever decor / licht: 

Theatergezelschap Vis à vis 

Muiderzandplaats 1, Almere 

EXIT (Afb. 27)  

Arjen Anker (artistiek leider) 

Theatergezelschap Vis à vis 

2014 

Spektakeltheater (blijspel) 

Theatergezelschap Vis à vis 

 
Afb. 27. Poster van EXIT van Vis à vis, 2015. 
Fotografie: André Broens. 

 

10.3 Eerste indruk 

 
Afb. 28. André op het Vis a vis-terrein bij EXIT van Vis à 
vis, 2015. Fotografie: Carine Broens. 

In de kunstautobiografie was het spektakel- en 

locatietheater (Afb. 28) ondervertegenwoordigd. 

Dus toen dit onverwacht op mijn pad kwam, greep 

ik het met beide handen aan. Op de website van 

visavis.nl kwam me via hoofdzakelijk clips een 

overdaad aan extreem ingewikkelde en 

verrassende decors tegemoet; bijna onmogelijk 

voor één avond, één locatie, één voorstelling.22 

                                                           
21 Wassenafbeelding 3: Decor Exit, 2015. Fotografie: André Broens. 

22 Vis à vis. 2015. 18 september 2015 <http://www.visavis.nl/> 
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In de kantlijn van de site staan diverse citaten, o.a. van De Volkskrant die zegt dat het 

lichtvoetig blijft en van Renate Dorrestein die het grappig, veelzeggend en spannend vindt. Zelf 

verwacht ik weinig diepgang, maar wel enorm veel humor en visueel kijkplezier. 

11 Bekijken en bestuderen 

11.1 Vorm 

11.1.1 Personages 

 
Afb. 29. Applaus voor de spelers bij EXIT van Vis à vis, 
2015. Fotografie: André Broens. 

 

 
Afb. 30. Dicks klonen bij EXIT van Vis à vis, 2015. 
Fotografie: André Broens. 

De twee hoofdrolspelers, Dick en Barry van Rees, 

zien eruit als wat ze zijn: twee degelijke, 

burgerlijke directeuren. Ook de overige spelers 

hebben een kenmerkend uiterlijk; 

begrafenisondernemers, lopendeband-hulpje, 

ninja's, schatrijke Chinese zakenlieden.  

 Tijdens het applaus aan het eind blijkt dat 

de twee Chinese multinationals een dubbelrol 

hadden; namelijk die van begrafenisondernemer 

en vriendin van broer Barry (Afb. 29). Als broer 

Dick gekloond is, dragen alle acteurs een goed 

gelijkend masker over het gehele hoofd (Afb. 30). 

 

11.1.2 Speelstijl 

Het stuk kende een theatrale, maar natuurlijke speelstijl, met hier en daar wat clowneske elementen 

(zoals een bizar maar consequent loopje), met komische bedoelingen. Spanning, verbazing en pijn 

was voelbaar, maar humor vlakte dat vaak af. Stemgebruik paste bij de emoties. Het geluid en de 

akoestiek waren perfect.  

Als spektakel- en locatietheater theatervormen zijn, dan hoort dit daar zeker bij. Maar door 

z'n luchtigheid en humor is het ook als blijspel te karakteriseren. 
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11.1.3 Structuur 

 
Afb. 31. Chinezen op bezoek bij de vleesfabriek bij EXIT 
van Vis à vis, 2015. Fotografie: André Broens. 

 
Afb. 32. Het invries-laboratorium bij EXIT van Vis à vis, 
2015. Fotografie: André Broens. 

Het verhaal speelt zich af in de nabije toekomst 

(2020?). Het stuk begint en eindigt met het nog 

enige Nederlandse familiebedrijf in kweekvlees, 

met z'n kantoren, fabrieksdelen en laboratoria 

(Afb. 31). De rest speelt zich af in het park, de 

showroom en het laboratorium van een bedrijf dat 

begrafenissen op maat levert (Afb. 32).  

 Het stuk kent twee tijdframes. In het 

eerste krijgen de twee broers ruzie over de 

mogelijke overname door een Chinese 

multinational die het klonen wel ziet zitten. In het 

tweede tijdframe laat Barry zijn broer ervaren dat 

je niet met klonen moet spotten. In de 

tussenliggende tijd heeft dat plan vorm moeten 

krijgen, maar dat is op toneel overgeslagen. 

 De voorstelling duurde anderhalf uur en was zonder pauze. Voor- en achteraf was er 

gelegenheid voor hapje / drankje, binnen of buiten bij een kampvuur, of het bezichtigen van de 

tentoonstelling ter ere van het 25 jarig bestaan. 

 

11.1.4 Vormgeving 

 
Afb. 33, Lichteffecten bij explosies bij EXIT van Vis à vis, 
2015. Fotografie: André Broens. 

 

Het openluchttheater is een eigen locatie van Vis à 

vis, bij het Muiderzandstrand in Almere. Enorme 

tribunes richten zich op een in eerste instantie kale 

betonnen muur. Later komen fabrieksruimtes 

tevoorschijn. Als de betonnen cabines uiteen 

schuiven, verschijnt een gigantisch park met o.a. 

een heuse vijver en een (verrol- en draaibaar) 

bedrijf. De rekwisieten (doodskist, explosie, 

maskers, enz.) lijken heel realistisch.  

 



35 
 

 

 
Afb. 34. Gecreëerd daglicht tijdens een donkere avond 
bij EXIT van Vis à vis, 2015. Fotografie: André Broens. 

 Over het gehele gebied is volop 

theaterlicht zodat het ’s avonds toch overtuigd dag 

lijkt. Explosies krijgen licht- en geluidseffecten. Bij 

decor-wisselingen is er neutrale 

achtergrondmuziek.  

 De taal is alledaagse, alleen de Chinezen 

jabbertalken. 

 

11.2 Inhoud 

 
Afb. 35. De enige werknemer en de twee Chinezen bij 
hun auto bij EXIT van Vis à vis, 2015. Fotografie: André 
Broens. 

 
Afb. 36. Een ninja bij EXIT van Vis à vis, 2015. 
Fotografie: André Broens. 

 
Afb. 37. Het terrein van het bedrijf dat begrafenissen 
op maat levert bij EXIT van Vis à vis, 2015. Fotografie: 
André Broens. 

Dick en Barry van Rees zijn twee broers uit een 

ambachtelijke slagersfamilie met een 

kweekvleesfabriek. Als een Chinese multinational 

alles wil overnemen sputtert Barry tegen, maar 

Dick ziet grote kansen, mede voor zijn kloon-

experimenten.  

 De enige werknemer in de fabriek is een 

wat cartooneske kluns. De twee Chinezen zijn 

gekleed in latex en crossen met een heus autootje 

door het decor (Afb. 35). Twee ninja’s drijven Dick 

richting uitvaartcentrum (Afb. 36).  Hier laat Barry 

zijn broer het gevaar van klonen zien, samen met 

zijn vrouw, de bedrijfsleider en drie kistdragers.  

 Het is een eigen stuk van Vis à vis, waarbij 

naar de grenzen van het theater gezocht is; 

hijskranen, auto, brandende fonteinen, betonnen 

kantoorblokken die in en uit beeld rollen, een 

draai- en verrijdbaar laboratorium, volledig park 

met vijver (Afb. 37) en een heel ondergronds 

gangenstelsel (waarvan we niets zien, maar dat we 

slechts kunnen vermoeden). Het verhaal lijkt 

eerder hierop gebaseerd dan omgekeerd.  
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Afb. 38. Dansact van de zes kistdragers bij EXIT van Vis 
à vis, 2015. Fotografie: André Broens. 

 Dit chronologische stuk wordt door de 

regisseur geïntroduceerd. Spektakel en humor zijn 

de belangrijkste ingrediënten. Het thema is 

kweekvlees en klonen. Het verhaal is niet volledig 

onvoorspelbaar, veel stunts en 

spektakelmomenten wel. Het publiek is puur 

toeschouwer.  

 

11.3 Functie 

 
Afb. 39. Het publiek bij EXIT van Vis à vis, 2015. 
Fotografie: André Broens. 

Het stuk is voor het vermaak. Als er al een 

boodschap zou zijn, dan won die het niet van de 

humor en de spektakelmomenten. Het zal een 

breed publiek aanspreken. Ik zag elke leeftijd, 

alleen geen kostuums en mantelpakjes. (Wel 

dekens en kruiken.) Op de immense tribune zitten 

jaarlijks 35.000 bezoekers (Afb. 39).  

12 Terugblik 

 
Afb. 40. Niet de kist, maar de familie zakt in de grond 
bij EXIT van Vis à vis, 2015. Fotografie: André Broens. 

 

Het was allemaal veel overweldigender dan ik had 

verwacht. De decors waren extremer dan verwacht 

en boordevol verrassend technisch vernuft23. De 

professionele acteurs waren tevens enorm 

acrobatisch.  

 De eerste scene van een luchtfietsende 

dame toonde aan dat fantaseren belangrijker was 

dan diepgang. Volgens enkele recensies was de 

humor nagenoeg afwezig. 24 Maar dat wil ik toch 

                                                           
23 Zoals mensen die in vijver vielen en even later elders weer (droog) opkwamen. 
24 Embrechts, Annette. Spektakelgroep Vis à Vis heeft vrij spel bij het Almeerderstrand. 12 Juni 2015. 14 
Oktober 2015. <http://www.volkskrant.nl/theater/spektakelgroep-vis-a-vis-heeft-vrij-spel-bij-het-
almeerderstrand~a4071543/>. 
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Afb. 41. Gods hand redt Dick uit het water bij EXIT van 
Vis à vis, 2015. Fotografie: André Broens. 

ontkennen. Het is een heerlijk flauwe, soms 

slapstick-achtige, soms absurdistische humor. 

Zowel briljante als enorm droge humor, die mij aan 

o.a. Monty Phyton deed denken. Alles was gericht 

op humor, verrassing en spektakel25. En dat is 

absoluut gelukt! 

      

 

 

 

 

                                                           
Janssens, Sander. Zelden legt een gezelschap zo’n hoofdrol voor vormgeving en techniek weg. 13 Juni 2015. 14 
Oktober 2015. <http://sanderjanssens.nl/2015/06/14/exit-vis-a-vis/>. 
Verpaalen, Luuk. De hand van God komt te laat. 17 Juni 2015. 14 Oktober 2015. 
<http://www.theaterkrant.nl/recensie/exit-2/>. 
25 Een selecte opsomming van de humor, verrassingen en spektakel-momenten in het stuk: de doodskist zakt 
niet in de grond, maar juist de familie die afscheid neemt (Afb. 40); twee dragers hebben elk twee poppen waar 
me ze een ongelooflijk swingende act uitvoeren (Afb. 38); de luchtfietser dus; de rondlopende klonen (Afb. 30); 
Dick die zijn pratende hoofd uit de kast pakt; grappige loopjes, de werknemer die elke keer tegen en deurpost 
loopt (slapstick); een gebochelde mollenvanger die zijn vangst in zijn bochel bewaart; de werknemer die de 
directie elke keer weer in een compromitterende houding ziet staan; scheef schilderijtje dat telkens weer recht 
gehangen wordt (running gag); grote hand van God die Dick uit de vijver redt (Afb. 41); en ga zo maar door. 



38 
 

 

Ondřej Maleček 

13 Vooraf 

13.1 Verantwoording 

In de kunstautobiografie is hedendaagse, 

eigentijdse kunst ondervertegenwoordigd. Tijdens 

het toelatingsexamen werd mij ook al getipt hier 

meer mee te doen. De expositie van drie jonge 

kunstenaars was een goede reden om hier mee te 

beginnen.  

 

Afb. 42. André bij expo-poster aan de deur van Egon 
Schiele Art Centrum, 2015. Fotografie: Carine Broens. 

13.2 Gegevens26 

Museum:  

Plaats: 

Tentoonstelling(en): 

Tijd ontstaan werk: 

Soort werk: 

Egon Schiele Art Centrum 

Český Krumlov, Tsjechië 

3 april – 1 november 2015 

2006 - 2015 

Schilderijen en tekeningen 

 

14 Eerste indruk 

Het Egon Schiele Art Centrum staat in een toeristisch gebied, maar het is er binnen nooit erg druk. 

Het gebouw kent meerdere etages, waarvan er één permanent voor Egon Schiele (1890-1918) is. Op 

de rest exposeren: Jozef Váchal (1884-1969), Josef Seidel (1859-1935, fotograaf), Katharina Dietlinger 

(1983), Karin Pliem (1963) en Ondřej Maleček (1977). Maleček exposeert in de hoek van een twee 

etages hoge zaal waar ook een trap en een balustrade is. Opmerkelijk is dat bij geen enkel werk een 

titel, jaartal, materiaal, o.i.d. staat. 

 

Vooraf heb ik ingelezen op de kunstenaars en van Maleček enkele clipjes gezien (veelal in het 

Tsjechisch helaas). Deze kunstenaar heb ik uitgekozen om te bezoeken, omdat zijn werk me aansprak 

                                                           
26 Wassenafbeelding 4: Ondřej Maleček. Getekend door de natuur, 2015. Fotografie: onbekend. 
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vanwege de schijnbare eenvoud en de overwegend donkere tinten. Het doet erg denken aan de 

vergankelijkheid van levende organismen in het algemeen.  

 

15 Analyse 

Binnen het “Vraag maar raak”-analysemodel wilde ik een onderzoeksvraag formuleren over de reden 

waarom Maleček hier hangt en waarom het zo hangt als het hangt. Omdat dat al snel duidelijk was, 

wilde ik meer weten, nl. hoe hij zijn gevoelens toont. En daarna nog specifieker: “Hoe brengt 

Maleček vergankelijkheid in beeld?”  

 

15.1 Vorm 

 
Afb. 43. Expositie van Ondřej Maleček in Egon Schiele 
Art Centrum, 2015. Fotografie: Anoek Broens. 

Het werk dat Ondřej Maleček hier exposeert 

varieert van groot (2 meter) tot klein (A4-tjes uit 

een tekenboek). Opmerkelijk is dat de schilderijen 

in een hoge hoek (8 meter?) hangen. In een 

compositie a la De Salon (Parijs, rond 1900), met 

de witte muur als lijst tussen de doeken.  

 Per werk gebruikt hij meerdere technieken 

door elkaar heen: verf, krijt, houtskool en potlood. 

Hij schildert overwegend op schilderdoeken, maar 

opvallend is dat hij soms een ondergrond heeft van 

een materiaal dat aan het vervallen is, zoals 

beschimmeld papier, vochtige kaarten en gelijmde 

pagina’s. 

 Omdat Maleček veel werkt in series en in 

tekenboeken, is de compositie waarop de doeken 

zijn gepresenteerd heel belangrijk. Ze verwijzen 

naar de eenheid die in al zijn werk zit, zowel in 

kleur, vorm als onderwerp.  
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15.2 Ondřej Maleček 

Maleček is geboren in 1977 in Praag. Van 2000 tot 2006 studeerde hij aan School voor 

Toegepaste Kunst. Daarvoor (1997-2001) deed hij de Theatre Faculteit Academy of Performing Arts 

Stage Design. Het ging toen over literatuur en literaire verbeelding, met de nadruk op klassiekers uit 

de Romantiek en Nieuwe Typografie. Hierdoor is Maleček vooral een schilderend dichter die 

experimenteert. In 2006 won Malečeks de Startpoint-prijs en in 2009 is hij genomineerd voor de 

Henkel Art Award.  

Zijn werk wordt gezien als Neo-Romantisch. Het Naturalisme observeert; de Romantiek voegt er 

gevoelens aan toe. Romantici reageren op de lelijke moderne wereld en de welvaart. Kenmerkende 

thema’s zijn door natuur veroorzaakte ruïnes en de romantische dood. Neoromantiek gaat (zeker na 

twee wereldoorlogen) verder dan de ‘held’ en het nationalisme. Malečeks thema is vooral de 

persoonlijke benadering van de relatie mens en natuur.27  

 

15.3 Inhoud 

 
Afb. 44. Ondřej Maleček. Getekend door de natuur, 
2015. Fotografie: Anoek Broens. 

De zichtbare onderwerpen in Malečeks werken zijn 

veelal melancholische, natuurlijke locaties (schuine 

bergweggetjes, scherpe bochten, valleien), 

verlaten plaatsen (velden, open plekken) en sterk 

dramatisch landschap (nachtelijke bossen, 

rotsformaties, overdonderende wolkpartijen). 

Van wezens (vlinders, spinnen, roofvogels, zelfs 

magisch mystieke kruiden en paddenstoelen en 

natuurlijk de mens) onderzoekt hij de uitwendige 

bouw, waardoor hij uitkomt bij een eigenaardige  

morfologie. Heraldische dieren (zoals de leeuw op een wapen) worden dreigende monsters of juist 

absurde tekenfilmfiguren. 

 

Constant terugkerende items in zijn schilderijen en die hij dus ontzettend uitgebreid onderzocht 

heeft in zijn vele dagboek-tekeningen, zijn de attributen van vergankelijkheid (zoals schedel, skelet, 

beenderen en dood in het algemeen), redding (kruis, heiligen) en de nationale identiteit (leeuw, vlag, 

                                                           
27 P. Vaňous 
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vaandel). Markant is dat zijn dagboeken/werkboeken vol staan van onderwerpen over verval en 

dood; het zijn archieven vol menselijke ledematen en gebaren. Maar bijna allemaal zijn ze zacht 

gestileerd weergegeven, alsof het wijst op een ironische afstand tot het object. 

 

Al deze facetten vertellen over het innerlijk van de kunstenaar. Via zelfprojectie wil hij intense 

ervaringen kunnen delen en verspreiden. Hij deelt op deze manier zijn identiteit en zijn dromen van 

onvervulde verlangens en verzoening. Maleček toont het weerzinwekkende gevoel dat alles 

onvermijdelijk veranderd in een somber, bitter verhaal met invloeden vanuit duistere diepten.  

Een curator beschreef Malečeks werk ooit als een soort dagboek van een romantische zwerver in het 

innerlijke landschap.28  

 

 
Afb. 45. Ondřej Maleček, Piratenvlag bij kasteel, 2006. 
Fotografie: onbekend. 

In een serie rondom vlaggen verwerkt Maleček de 

problemen aangaande betreffend grondgebied. De 

voorwerpen op de vlaggen zijn natuurlijk de 

belangrijkste kenmerken van het landschap, maar 

soms ook gevestigde conventionele symbolen 

(schedel en gekruiste beenderen, regenboog). Hij 

laat de bestaande semantiek (‘symbolen-leer’) los 

en probeert het te materialiseren. Ondanks 

schijnbare eenvoud van zijn werk, zit het toch vol 

iconische, literaire en semantische koppelingen. Hij stelt existentiële vragen (‘Waarom zijn wij hier?’). 

 

 
Afb. 46. Ondřej Maleček, Emotie, 2006. Fotografie: 
onbekend. 

In een serie waarin hij menselijke gezichten verkent, 

zegt hij dat een keramist met z’n vingerafdrukken in 

de klei z’n ziel toont en dat hij op het doek op zijn 

eigen manier zijn persoonlijke vingerafdruk 

achterlaat.  

 Dit onderwerp ontstond omdat hij 

geïnteresseerd is in veranderingen. Hij zag die 

veranderingen doordat bewuste en onbewuste 

denkprocessen in het gezicht weerspiegeld werden. 

                                                           
28 P. Vaňous 
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Maleček wil met zijn schijnbaar ongecompliceerde artistieke expressie ernstige onderwerpen 

aanpakken. Hij wil intellectuele hoogte en diepe gevoelens combineren.  

 

15.4 Antwoord 

Maleček reageert vanuit een eigen thematiek op de lelijke moderne wereld via een eigen semantiek. 

Hij toont vergankelijkheid in zijn keuze van onderwerp, locatie, zichtbare attributen, kleurgebruik en 

soms zelfs ondergrond.  

 

16 Terugblik 

Ik ben blij dat ik deze kunstenaar heb uitgekozen om aan een nader onderzoek te onderwerpen. Het 

heeft me flink wat moeite gekost om informatie over hem te bemachtigen, maar uiteindelijk ben ik 

dingen in zijn werk gaan herkennen, heb ik zijn verhaallijn gevonden en ben ik zijn werk gaan 

waarderen. In de toekomst wil ik me graag vaker zo laten verrassen door eigentijdse, moderne kunst.  
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17 Eindevaluatie 

Hoewel ik het eigenlijk wel wist, bewijst dit cultuurdossier dat mijn leven boordevol kunst zit; lagere 

en hogere. En hoewel mijn autobiografie nu al zo uitgebreid is en grotendeels slechts de laatste vijf 

jaar beslaat, schieten me toch telkens weer ervaringen te binnen die eigenlijk toegevoegd moeten 

worden. Het wordt mij steeds duidelijker dat ik heel veel en vaak dingen met een ‘kunstzinnige bril’ 

bekijk. Het staat echt centraal in mijn leven. Ik constateer dat het dusdanig in mijn leven 

geïntegreerd is dat al mijn hobby’s, vakanties, uitstapjes, e.d. kunst-aspecten hebben.  

 

Na dit dossier weet ik dat ik me wel degelijk interesseer voor gebouwen, maar dan wel als ik er meer 

over weet. Ik kom vaak niet verder dan een verrast “Ooh!” en neem die extra stap voor meer 

informatie zelden; blijkbaar alleen in vakanties. In dit specifieke geval vond ik het heel bijzonder om 

mijn werk op Ahoy te kunnen vergelijken met de Agora. 

 Het trekt mij enorm aan om te zien hoe in een film een verhaal verteld wordt. Ik kijk graag in 

shots en scenes. Ik kan erg genieten van camerastandpunten en –voering. Net zoals ik me ook aan 

een film kan ergeren (hoe goed het verhaal ook is) als de cameravoering mij tegenstaat (zoals vaak 

bij trillende camera’s). Dit kon ik mooi vergelijken met mijn eigen filmwerk. 

 Het verdiepen in schilders (voornamelijk uit de ongeveer laatste 100 jaar), hun werk en hun 

drive vind ik erg interessant. Het was extreem lastig om informatie te vinden over Ondřej Maleček, 

maar dat heeft me niet weerhouden om door te zetten. Fijn om een lijn te ontdekken en even onder 

zijn hersenpan te kunnen meekijken. Fijn dat ik deze tip kreeg tijdens het toelatingsexamen voor 

deze studie. 

 Het spektakel-theater dat ik bezocht heb vond ik gaaf. Ik heb erg genoten van het grote en 

uitgebreide decor, van de vindingrijke vondsten en de kostelijke grappen (hoe flauw ze soms ook 

waren). Deze keus is echt ingegeven omdat deze theatervorm in mijn kunstautobiografie ontbrak. 

 

Het is voor mij overduidelijk dat ik kunst beter begrijp zo gauw ik er meer over te weten kom. Ik heb 

me daarom ook goed in elk onderdeel van dit cultuurdossier verdiept. Zo heb ik inzichten en kennis 

opgedaan over het werk en de kunstenaar, waardoor ik (beter) een mening over het geheel kon 

vormen.  
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In al mijn levensjaren (maar zeker in die laatste vijf jaar) heb ik inmiddels een uitgesproken voorkeur 

voor genres en uitingsvormen. Ik weet dat die heel gefundeerd en absoluut niet zonder reden is 

ontstaan, wat automatisch inhoudt dat het niet mijn voorkeur heeft om eenmaal afgewezen vormen 

opnieuw te gaan ervaren. Vandaar dat een opera / musical dit semester niet is doorgegaan. Maar de 

musical “De Tweeling” wil ik dan toch absoluut voor de volgende keer op de lijst zetten. 

 Mode en toegepaste vormgeving (Design week) is er (vanwege plantechnische redenen) niet 

van gekomen. Inmiddels heb ik contact met een werknemer van het (tijdelijk) Modemuseum in 

Rotterdam. Daar ga ik de volgende keer dus vast en zeker proberen een bezoek aan te brengen. Er is 

daar o.a. een indrukwekkende Fashion-installatie en de tentoonstelling ‘Hacked’, waarin de mode-

ontwerpers Van Slobbe en Van Benthum hun visie tonen op de moderne mode-industrie. 

 Graag zou ik een metalconcert eens anders willen ervaren. Niet zo zeer alsof ik bezoeker, fan 

en publiek ben, maar ik bekijk het dit keer graag als een pure kunstuiting. De Amerikaanse Five Finger 

Death Punch lijkt me hiervoor een goede keus.  

 Voor het vierde onderdeel heb ik nog geen definitieve keus kunnen maken. Ik heb een mooie 

foto-expositie op het oog en ga binnenkort een video-installatie zien. Het Sonneveld Huis staat op 

mijn lijstje om te bekijken. Zowel de bouwstijl als de inrichting zijn hierbij bijzonder. Daarnaast ga ik 

vast nog veel meer ervaren, maar deze keuzes zijn heel bewust in het kader van dit dossier.  
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