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Oude school als huis voor kunst!

Een gebreid huis, een huis van dia’s met afbeeldingen van huizen en een mobiel huis in een 

vuilcontainer: Een bezoek aan het oude schoolgebouw achter het Hengelose station is een 

wonderlijke ervaring. Tot in de kleine zolderruimtes, voormalige rommelhokken en prak-

tijkruimtes staan de kunstwerken die hier, soms speciaal voor deze locatie, in opdracht van 

stichting M I KC zijn neergezet.

M I KC (meer innovatie voor kunst en cultuur) is een van de meest actieve kunstenaarsinitia-

tieven in Twente, verantwoordelijk voor onder meer de expositieruimte Perron 1 in Delden 

en een groot aantal reizende projecten in de Provincie Overijssel. Tentoonstellingen op lo-

catie, in leegstaande gebouwen, zijn de afgelopen jaren een soort handelsmerk geworden.

Het uitgangspunt dit keer ‘New Home’ is een gouden greep. Weinig dingen in het leven van 

de mens zijn zo bepalend als zijn natuurlijk leefomgeving, de woning waarin hij zijn dagen 

slijt en van waaruit hij, in tijden van oorlog en armoede, slechts met veel verdriet verdreven 

kan worden.

De in de M T S aanwezige kunstenaars onderzoeken dit thema met verve en fantasie. Een 

reeks zeer uiteenlopende bouwsels, stuk voor stuk metaforen van het idee van de mens als 

nomade, is het gevolg.

Simone Zaugg filmde bunkers in Duitsland en Zwitserland, kunstenaarsinitiatief PseudonieM 

rolde de rode loper uit in een van de gangen van het schoolgebouw, Rob von Piekartz 

hing een dikke matras op onder een open plafond en Winfried Baumann toont er zijn serie 

mobile homes.

Steeds met een vuilcontainer als basis fabriceerde hij een reeks slaapplekken voor één of 

twee personen, voor een kind en zelfs in stemmig grijs uitgevoerd – een laatste rustplaats 

voor de ware nomade.

De afwisseling is groot. Beelden, installaties, films en videowerken. Ingenieuze, soms grote 

constructies, naast relatief kleine ingrepen zoals de Duitse kunstenaar Pfelder, die ergens in 

de hoek van een zolderkamertje een letterlijk snurkende zwerversfiguur drapeert.

Sommige werken zijn uitgesproken vermakelijk, andere juist heel diepzinnig en poëtisch, 

zoals de videoinstallatie over een oude zeep-fabriek in Griekenland. Kunstenares Theadora 

Kotsi sprak met oud-arbeiders, filmde het vervallen interieur en laat op een andere wand in 

een animatie zien wat de toekomst van het gebouw zou kunnen zijn.

Behalve een hommage aan de mens als nomade, is de expositie, net als de vorige projec-

ten van M I KC , ook een hommage aan een gebouw. Bewust of onbewust brengen de hier 

exposerende kunstenaars oude ruimtes tot leven. Het sterkst is dat het geval in het werk van 

Anna Leenders: Een groot waterbassin gevuld met glazen potten waarin voortdurend water 

druppelt. Het licht is er mooi en het is er stil. Alleen het geluid van vallende druppels is er te 

horen, een bijna meditatief moment in een wederom zeer aansprekende tentoonstelling.

Recensie uit: Tubantia 7 juli door Herman Haverkate
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‘M I KC verrast, inspireert en amuseert…

Als inwoner van Delden kende ik M I KC natuurlijk van Perron 1, de tentoonstellingsruimte in 

de voormalige wachtruimte op het station van Delden. Elke keer weet M I KC me te verrassen 

met een totaal nieuwe inrichting of installatie. 

De laatste jaren trekt M I KC er meer en meer op uit, om met bijzondere projecten het pu-

bliek ook buiten Perron 1 op te zoeken. Ik denk daarbij aan recente projecten als Carboot en 

Bagage, waarbij kunstenaars op pad gingen met ‘kunstauto’s’ en ‘kunstkoffers’ door de pro-

vincie Overijssel. Toch kan Perron 1 gezien worden als de vertrouwde thuisbasis van M I KC . 

Het project New Home heeft juist dit gevoel van thuiskomen als thema. De voortdurende 

zoektocht van de mens naar een huis, een thuis of in ieder geval zich ergens ‘thuis’ te voelen 

is een wezenlijk aspect van het mens-zijn. Dit hoeft niet altijd een vaste locatie, een viertal 

muren met een dak, te zijn, maar kan in vele vormen en varianten voorkomen. Nomaden, 

bewust trekkend van de ene plek naar de andere, vluchtelingen door oorlogsgeweld 

verstoten van de plek die ze als thuis beschouwden, immigranten op zoek naar een nieuwe 

toekomst in een ander land, een student, op zoek naar een kamer in de stad, voor het eerst 

op zichzelf. 

M I KC heeft een groot aantal kunstenaars gevraagd om met dit gegeven aan de slag te 

gaan. De resultaten, zoals u in deze catalogus kunt zien en lezen, zijn wederom zeer verras-

send en benaderen het thema vanuit allerlei perspectieven. Ik verwacht en hoop dat M I KC 

ons ook in de toekomst blijft verrassen, inspireren en amuseren met bijzondere, hoogwaar-

dige projecten’. 

Hester Maij

Gedeputeerde voor Landelijk gebied en Culturele infrastructuur

Voorwoord
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M I KC

De projecten van M I KC hebben als onderwerp vaak een maatschappelijk thema dat door 

kunstenaars in een nieuw daglicht wordt gesteld, door de gekozen problematiek helder 

en met een ongebruikelijke kijk weer te geven of regelmatig zelfs oplossingen daarvoor te 

bieden. De eerdere grote projecten (Food Non Food, Waste Not Want Not) gaan in op de 

wereldproblematiek van respectievelijk de voedselvoorziening en het afvalprobleem. 

Voor New Home is als actueel thema gekozen voor de ‘Habitat van de mens’. De leef- en 

werkgebieden van de mens zijn voortdurend aan verandering onderhevig wat onmisken-

baar deel uitmaakt van ons bestaan. Natuurrampen en economische en politieke gebeurte-

nissen brengen soms complete volksverhuizingen teweeg en zijn ingrijpende processen in 

een mensenleven.

Dichter bij huis hebben alledaagse bijna als routine ervaren verhuizingen op kleine schaal 

grote impact, zoals wanneer de jongere zelfstandig gaat wonen of de oudere een laatste 

woonplek krijgt in een verzorgingshuis. Maar ook de visie op bouwen op de Maan of Mars 

geeft de innovatie aan van waarmee de mens bezig wil zijn.

In New Home hebben internationale kunstenaars hun visie gegeven op de ‘Habitat van

de mens’ door middel van Installaties (film en video, multimedia), Future homes, Follies, 

Mobile Homes en Artcamp.

Het project is te zien geweest in de voormalige M T S naast het station Hengelo en tijdens 

de opening van Station Hengelo, in Recreatiepark Hulsbeek Springertuin en ligweides, in 

Delden in Perron1/Het-Loket en op het Straatfestival, locatie Cramersweide .

Toelichting
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woonruimte. Op deze manier is het mogelijk 

een meubelstuk te transformeren tot een heel 

huis. 

Alle functies die normaliter in één woon-

ruimte beschikbaar zijn, zijn nu verdeeld over 

verschillende losse units: een kast om in te 

slapen, een andere voor het koken, weer een 

andere om een bad in te nemen. Één kast 

vormt een kamer, een aantal kasten vormt 

een huis; in groepsverbanden vormen ze een 

stad. Je woont in een sculpturaal meubel, dat 

een verandering teweeg brengt in de bele-

ving van schaal en ruimte. Het uitgevoerde 

model (zie foto’s) is een één op één proto-

type. Deze ‘kast’ bevat een slaapplaats voor 

twee personen. Hij is opgebouwd uit twaalf 

modulaire delen. In theorie is het dus moge-

lijk de losse delen op verschillende manieren 

te schakelen en zo een eigen ‘kast’ samen 

te stellen. Vervolgens kan de gebruiker zelf 

kiezen welke vorm hij/zij wil combineren met 

welke woonfunctie. Met enkele aanpassingen 

kan er ook een badkamer of een keuken in 

worden gemaakt. Daarmee kan zo’n meubel 

zowel in een bestaand gebouw, als in een ste-

delijk interieur in elke gewilde functie worden 

neergezet.

* Eerste Prijs Woodchallenge 2007

–  Publicaties

  Frame 54, Spacecraft, fleeting architecture and hideouts: 

Luca Feirreis: Gestalten Bodyscape, Jong Jin Kim, Damdi 

Publishers

Droom van een kast
  Een meubel wordt een huis. Het interieur 

wordt een stad.

 circa 450 x 250 x 310 cm, Seiba Multiplex, Buigplex

De manier waarop ruimte wordt beleefd 

en gebruikt vormt het fundament voor dit 

ontwerp. De sculpturale vorm waarin het idee 

is uitgevoerd, is gebaseerd op de eigen-

schappen van een archetype kast. De keuze 

voor een kastmeubel is direct afgeleid van 

de inventieve wijze waarop kinderen een 

eigen wereld scheppen; door het samenvoe-

gen van bijvoorbeeld twee stoelen en een 

tafelkleed ontstaat een eigen verstopplek, 

waardoor de gebruiksmogelijkheid van deze 

voorwerpen wordt verruimd. Het ontwerp 

functioneert als vervanger voor de gewone 

Jenske Dijkhuis
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Polaris M

Hideout, gemaakt van een oude veevoeder 

silo. De Polaris M is voor het grootste deel 

gebouwd van afvalmaterialen. De poten zijn 

gemaakt van oude verwarmingsbuizen uit 

een fabriekshal. Het plexiglas in de bankjes 

is van afgekeurde lichtbakken van parfumre-

clames. Het staal en hout van het interieur is 

nieuw zo ook het plexiglas om het luik heen. 

Het luik zelf is 2e hands lexaan. De koepel 

aan de achterkant is een bak uit een winkel-

meubel. De gehele silo is voorzien van een 

nieuwe coating. Deze hideout is ingericht met 

twee bankjes en een tafel die uitgeklapt kan 

worden tot een tweepersoons bed.

M U D Projects

Het principe van afvalarchitectuur is het vorm-

geven en schetsen met materialen en objec-

ten die voorhanden zijn. Het spelen met vorm, 

materiaal en kleur leidt tot nieuwe inzichten en 

vormen die vanuit een wit vel niet te beden-

ken zijn. Het vergt een andere kijk op vorm-

geving om bestaande vormen aan te passen 

en samen te voegen. Het is een kunst de 

objecten door aanpassingen zo in een andere 

context te plaatsen, dat men niet meer de 

associatie heeft met de originele functie maar 

het werk ziet als een geheel nieuw ontwerp. 

Dit ontwerpproces ontwikkelt een innovatieve 

manier van kijken naar bestaande materialen 

en objecten om ons heen. Hiermee creëert 

men een bewustere kijk op het huidige leven 

met al zijn overvloed aan materie en de 

waarde ervan.

Pointer

Folly, gemaakt van een oude veevoeder silo. 

De ingrepen in deze silo zijn minimaal. Hij 

was nog uit één stuk en is ingezaagd om een 

toegang te creëren. De hoofdconstructie is 

gemaakt van oude verwarmingsbuizen uit 

een fabriekshal. Het staal voor de vloer en de 

trap is nieuw en alle verdere materialen zoals 

hout en het wasmachine raam zijn gerecycled. 

Deze silo is transparant gecoat om het materi-

aal (polyester) zichtbaar te houden en ook de 

lichtdoorlaatbaarheid te behouden.
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Microfarm

Denis Oudendijk
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Bett #03 / Bett #07 / Bett #08 (2011)

Beschrijving

Een bed/slaapplaats is het meest essentiële 

onderdeel van het wonen. Het is de plek 

waarnaar je terugkeert, waar je je terugtrekt, 

en waar je uitrust. Tevens het vertrekpunt om 

verder te gaan. Geen andere plek geeft zo’n 

groot gevoel van geborgenheid. 

Bett #07 en #08 zijn onderdeel van een serie 

slaapplekken die samen een ministad vormen 

binnen een groot gebouw, in mijn geval het 

A K I-gebouw (Academie voor beeldende 

kunst en vormgeving, Enschede).

Wohnmobiel #03

Wohnmobiel #03 is voorlopig mijn laatste 

mobiele ‘huis’. Het bestaat uit drie kisten die 

je tot een totale lengte van ongeveer 5 meter 

kunt uitschuiven. In elkaar geschoven is het 

geheel niet langer dan 1.70 m.

Hans Runge
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Travel in convoy
Materiaal: klei, houtskool, zilverzand en cement.

Travel in convoy is de 3e installatie in de serie 

H I N C (van hier naar daar): kwetsbaar, tijdelijk 

en tijdloos.

Het Gebouw voor de Nieuwe Politiek ( 1 )  en 

Crime Scène N L ( 2 )  toont een proces over 

het eigen huis als een individualistisch en 

economisch zaligmakend levensdoel. Home 

Target ( 3 )  en Huis Hameren ( 4 )  gaat over het 

neerhalen van heilige huisjes en idealen en 

de criminalisering van proletarisch wonen 

en van alternatieve economieën. Met Home 

Body Bag ( 5 )  laat de Losers Car Club Holland 

zien waartoe dit kan leiden: Een ontheemd, 

weggejaagd, gedesillusioneerd, uitgekotst, 

verward en tot sterven gedoemd idealisme.

( 1 )

( 2 ) ( 3 )

( 4 ) ( 5 )
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van tassen of rugzakken en het opbergen van 

de noodzakelijke dingen. Op een alleen van 

binnenuit toegankelijke plek buiten kunnen 

de schoenen te drogen worden gezet. Dit al-

les in een minimaal oppervlak van 5,5 m2.

Het doek waarmee de cabine is bekleed is 

duurzaam, te denken valt aan zwaar canvas 

of aan deels gerecycled doek. Het doek kan 

in iedere gewenste kleur of patroon uitge-

voerd worden waardoor het exterieur zich 

kan aanpassen aan zijn omgeving en er een 

harmonisch beeld kan ontstaan. De slaapca-

bines verbeelden een moment van rust op 

verschillende tochten. Op de nodige afstand 

van elkaar worden zij geplaatst op basis van 

dagtochten. De cabines zullen, als er meer-

dere cabines op één lokatie staan, zo gepo-

sitioneerd zijn dat zij in gesloten toestand 

geen zicht op elkaar hebben. De slaapcabine 

Slaapcabine

De slaapcabine is bedoeld als overnachtings-

plek voor reizigers. De slaapcabines staan vrij 

in het landschap en zijn als gesloten kokers 

waarvan alleen bij beide uiteinden uitzicht is. 

Eén van de twee korte zijden is door middel 

van deuren geheel te openen. Het interieur 

is compact en is voor alle cabines identiek 

vormgegeven. Met behulp van een aantal 

simpele handelingen is de cabine van een 

aantal gemakken, zoals een uitschuifbaar 

tafeltje, te voorzien. Hierdoor en door de 

praktische standaardinrichting zijn de cabines 

erg gebruiksvriendelijk. De basis vormt een 

slaapplek voor twee personen, een zitplek 

waar je droog zit en een plek waar je kunt 

staan om je om te kleden. Het interieur biedt 

verder mogelijkheden voor het ophangen 

Wouter Willers Gert Gortemaker

Zonder titel / Untitled, 2011
Gebruikte materialen: Een steentje, afkomstig van de bodem 

van de Waddenzee, verlijmd met een groen plastic omhulsel 

van een piepklein gloeilampje van een lichtmeter.

Afmetingen: 2.5 x 2.5 x 2.5 cm

Kleine ingrepen in bestaande voorwerpen en 

materialen en assemblages daarvan, vormen 

de basis van mijn werkwijze.

De resultaten bevinden zich ongeacht de 

schaal in een spanningsveld tussen intimiteit 

en monumentaliteit. Voor de toeschouwer

ontstaat er een interessante verwarring, om-

dat de oorspronkelijke vorm/functie van het 

voorwerp gedeeltelijk nog zichtbaar blijft.

De kwaliteit van mijn werken zit niet alleen in 

de letterlijke aanwezigheid van de objecten. 

De werken nodigen ook uit om de ons omrin-

gende vormgegeven wereld als absurd en 

intrigerend te beschouwen.

functioneert als een geriefelijke tent. Voor 

voorzieningen als sanitair zijn de gebruikers 

van de slaapcabines afhankelijk van wat er 

in de directe omgeving van de slaapcabines 

aanwezig is. Een mogelijkheid voor koken 

op zonne-energie kan ingebouwd worden. 

De cabine is duurzaam. De cabine staat op 

uit de grond stekende houten paaltjes en 

blijft hierdoor los van de grond. De cabine 

kan door deze manier van funderen en de 

gekozen manier van construeren eenvoudig 

gedemonteerd en verwijderd worden. Door-

dat de grond nooit afgesloten is geweest 

zullen de resterende paaltjes binnen korte tijd 

weer door planten overwoekerd worden. De 

slaapcabine heeft een houten bodemplaat 

en een houten skelet met daarin opgenomen 

een aantal voorzieningen. Daar overheen is in 

doek de huid getrokken. Het skelet wordt ge-

maakt uit met het milieuvriendelijke Woodlife 

HL 50 geïmpregneerd Europees vurenhout. 

Aan de levensduur van het houten skelet zit 

hierdoor feitelijk geen beperking. De le-

vensduur van de stoffen huid zal, afhankelijk 

van het gekozen materiaal en de omgeving 

waarin de slaapcabine staat, beperkter zijn.
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Die eigenen vier Wände

Bed, stoel en tafel zijn opgeofferd om 

gebruikt te worden voor ‘Die eigenen vier 

Wände’ ( 1 ) . De wanden zijn zo geplaatst, dat 

ze te zien zijn als enorme op zichzelf staande 

collages of in het geheel als half open ruimte. 

Doordat er op de vensters van één van de 

wanden dia’s worden geprojecteerd van een 

tweede kleinere kamer, wordt het spel tussen 

het wel of niet bestaan van ruimte nog groter. 

Ook in de installatie ‘Sisyphos war hier’ ( 2 ) 

komt dit terug, en eigenlijk gebeurt dit in het 

hele gebouw; het zoldertje dat wel een deur 

heeft maar waar geen trap naartoe leidt. Iets 

wat me erg aanspreekt.

Sara Dojan

( 2 )( 1 )
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Het psychologisch effect van verhuizen naar 

een nieuwe woning met achterlaten van de 

oude moet men niet onderschatten. In- en 

uitpakken en opnieuw beginnen is één van 

de meest energie vergende zaken in een 

mensenleven. In het ‘verhuisdoos-huis’ kan 

alles ingepakt blijven en vormen de dozen 

de wanden en het dak van het nieuwe huis. 

De hoeveelheid spullen en bezittingen die 

men heeft bepaalt de grootte van het huis. Je 

kunt genieten en gemakkelijk verhuizen. Het 

‘verhuisdoos-huis’ als huis van de toekomst 

dat kan meegroeien en krimpen al naar ge-

lang de levensfase waarin men zich bevindt.

Moving House Box House / 

Verhuisdoos huis

The psychological effect of moving to a new 

home and leaving the old behind one must 

not underestimate. To pack and unpack and 

start a new life is one of the most energy 

taking business in a life time. In the Moving 

House Box House you can leave your things 

in the boxes which at the same time become 

the walls and roof of your new home. You can 

enjoy your new home, change walls and the 

more possessions you have the more your 

home will grow. The moving box house as a 

future home that can grow and shrink in every 

lifestage you are.
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Ever Open Door

God is overal – En daarom niet gebonden 

aan een bepaalde plek of ruimte. En al 

helemaal niet als het huis van God ook nog 

eens mobiel is!

God komt naar je toe deze zomer!

Paul van Osch plaatst een mobiele één- 

persoons kapel. Een intieme ruimte voor 

rust en contemplatie. Van Osch weet als 

geen ander de bezoeker op het verkeerde 

been te zetten. Van een afstand lijkt het 

huisje op een schildwachthuisje of op een 

strandhuisje voor de opslag van parasols. 

Dichterbij gekomen is het iets anders; een 

klein kapelletje waar net genoeg ruimte 

is voor één persoon om te knielen op een 

bankje. De inrichting van de kapel is een 

kopie van de kapelletjes die je overal in 

Brabant nog tegenkomt. Maar door de 

(kleine) schaal en het verwarrende uiterlijk 

heeft het werk een dubbele gelaagdheid, 

wat aan de bezoeker naast een glimlach op 

het gezicht ook een denkfrons ontlokt. Het 

werk van Van Osch heeft iets herkenbaars. 

Het doet een beroep op het collectieve ge-

heugen en de cultureel bepaalde verwach-

tingspatronen van de toeschouwer.

Huifkarfiets

Ik ben graag onderweg. Iedere blik die je 

werpt geeft een nieuw beeld, van iets wat 

ik nog nooit heb gezien, of van ergens waar 

ik nog nooit ben geweest. Maar als ik fietste 

rondom mijn woonplaats moest ik, als de 

avond viel, steeds weer terug naar huis. Daar-

om heb ik een huifkarfiets gemaakt. Hiermee 

kan ik altijd onderweg zijn, maar mijn thuis 

toch bij me hebben, want in mijn huifkarfiets 

kan ik slapen, lezen en koken. Ik heb er een 

reis mee gemaakt. Ik fietste langzaam, met 

mijn zware fiets zonder versnellingen. Zo trok 

het landschap langzaam aan me voorbij en 

stond ik al bijna stil als iemand me onderweg 

aansprak. ‘s Avonds sliep ik bij vreemden op 

het erf, in een schuur of onder een afdak naast 

de paardenstal. Dan vulden die gezellige 

woonkamers zich tijdens het avondeten met 

gesprekken tussen de mensen die mij lieten 

overnachten en mij. Naast de fiets en de film 

over de reis die ik in New Home laat zien is er 

To blow your own home /  

Mobile home / Life

Dit project gaat over vrijheid. Het is een 

statement over ons menszijn, onze verzon-

nen economie en de zogenaamde financiële 

crisis. De economie is slechts een verzinsel en 

is gebakken lucht. Materie gemaakt door de 

mens is slechts gebakken lucht, niet werkelijk 

waardevol, slechts een verzachting van de 

harde werkelijkheid. Daarom blaas ik op ver-

schillende locaties in de openbare ruimte mijn 

eigen huis op. Als statement.

Eva Bullens

Robert Roelink

een roman waarin ik over de bijzondere ont-

moetingen met onbekenden onderweg heb 

geschreven en waarin ook persoonlijke brie-

ven aan een geliefde thuis zijn opgenomen.
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Die nicht ganz von der Hand zu weisende 

Schizophrenie die in diesem Tun zu erkennen 

ist, scheint eine ungeheure Anziehungskraft 

aus zu üben, wohl zu gleichen Teilen auf den 

Künstler, so wie den Rezipienten. Politiker wür-

de man einen Etikettenschwindel attestieren, 

dem Künstler nur ein minimalst verschrobenes 

Ego. 

Dauernd etwas von Isolation und Einsamkeit 

zu lamentieren, um dann tief enttäuscht zu 

sein, wenn die Aktion nur in einer Regional-

gazette Beachtung findet (oder eventuell 

sogar in einem Katalog ausgelassen würde?), 

scheint eine der Hauptdisziplinen des Künst-

lers zu sein. Sind doch gerade diese Aktionen 

ein überaus gesunder Nährboden für künstle-

rische Legenden und deren Verbreitung. 

Tassilo Sturm hat ein Floss gebaut, dies nicht 

Raft (2011)

Tassilo Sturms Installationen haben alle etwas 

gemeinsam, sie spielen mit dem Gedanken 

der Einsamkeit, der autonom gewählten 

Isolation in einer sich entfremdenden Welt. 

Irgendwie scheint dies in einer tiefen künstle-

rischen Tradition verwurzelt, lang ist die Liste 

von Persönlichkeiten der Kunstgeschichte die 

sich in die Eremitage begaben. 

Unvergesslich ist die Aktion von Joseph 

Beuys1, der ”nichts von Amerika sehen und 

von der Außenwelt isoliert sein wolle”, um 

anschliessend ein wenig medienwirksam 

mit einem Kojoten zu spielen2. Oder Marcel 

Duchamp3, “der vom Künstler zum Schach-

spieler wurde”4 und somit also seinen Lebens-

abend als Schach-Eremiten verbrachte.

Tassilo Sturm

für die Ewigkeit, sondern für die Einsamkeit. 

Eine Einsamkeit die er immer wieder themati-

siert, von allen Seiten beleuchtet und in den 

Fokus rückt. Also das “uneinsamste” damit 

macht, was überhaupt möglich ist. Somit wird 

die Einsamkeit ein kollektives Gut, von jeder-

mann beliebig benutz- und interpretierbar. 

Durch die Wahl eines Flosses schlägt er 

jedoch einen sehr gekonnten Haken. Viele 

andere Objekte könnten eigentlich genau 

so als Projektionsobjekt für Isolation und 

Einsamkeit dienen, jedoch die explizite Wahl 

des Flosses, hat es doch schon in sich. Sei hier 

schon einmal die Anspielung auf den Namen 

des Erbauers, dessen Floss durch seine metal-

lische Oberfläche “glänzend wie der Tag”5 

dem Sturm stand hält. Diese Standhaftigkeit 

der massiven Konstruktion macht den Erbauer 

zu einer Art Schutzpatron der Schiffer und 

Flösser, zum Beschützer und Bewahrer der 

Einsamkeit. 

Als Offerus, etwas konfus von dieser Welt, 

einen Rat suchte, wandte er sich an einen Ere-

miten, der ihm empfahl, von nun an Menschen 

durch die stürmischen Gewässer zu tragen. 

Als er dann den Balg, der so schwer wurde 

wie die Last der ganzen Welt, durch den Fluss 

trug, durfte er sich dann Christofferus nennen.6

Diese nette Geschichte fand ihre Verbreitung 

durch die Legenda aurea7, von Jacobus de Vo-

ragine8, einem der wichtigsten Standardwerke 

der Quellenforschung der Kunstgeschichte 

der westlichen Welt. 

Tassilo Sturm gelingt es also mit der Wahl 

des Flosses das Spektrum des künstlerischen 

Schaffens perfekt aus zu loten, nicht das klein-

ste Detail dem Zufall zu überlassen.

Wohl braucht es etwas an Isolation, um sich 

mit dieser Akribie seinem Werk zu widmen. 

Möge diese Einsamkeit, dieses Stellen ”der 

Last der Welt“, ihm einen Eintrag in ”The Le-

genda aurea – Reloaded“ bescheren.

Casutt, 2011

1  Eigentlich Joseph Heinrich Beuys (1921 – 1986) deutscher 

Künstler.

2   Aktion: I like America and America likes Me, von 1974.

3   Eigentlich Henri-Robert-Marcel Duchamp (1887–1968 in 

Neuilly-sur-Seine), französisch-amerikanischer Künstler.

4   Interpretation an der Veranstaltung ”Hinter den Spie-

geln“ in der Bonner Kunsthalle, 2006.

5   Ursprüngliche Bedeutung des westgermanischen Na-

mens Tassilo.

6   Zusammenfassung und zeitgemässe Anpassung des 

Textes aus der Legenda aurea.

7   Ab 1282. Sammlung von ursprünglich 182 Traktaten zu 

Kirchenfesten und vor allem Heiligenlegenden, Lebens-

geschichten Heiliger in lateinischer Sprache.

8   Auch Jakob von Vorago (um 1230–1298) war Erzbischof 

und kirchenlateinischer Schriftsteller aus Genua.

Raft

Living coffinGlück
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Instant Housing staat voor woonsystemen 

voor daklozen en andere stadsnomaden. 

Instant Housing betreft mobiele woonmoge-

lijkheden die speciaal afgestemd zijn op de 

manier van leven van de gebruiker. Instant 

Housing is mobiel, neemt weinig plaats in en 

is altijd door 1 persoon te hanteren. In een tijd 

waarin de bestaande leefruimte voortdurend 

kritisch bekeken wordt, waarin mobiliteit en 

verandering een manier van leven geworden 

zijn, zetten de Instant Housing objecten aan 

tot nadenken over je eigen en andermans 

manier van leven.

Instant Housing

Instant Housing sind Wohnsysteme für Ob-

dachlose und andere urban Nomaden. Instant 

Housing sind mobile Wohngeräte die auf die 

spezielle Lebenssituation der Benutzer ausge-

richtet sind. Instant Housing ist platzsparend, 

mobil und immer von einer einzelnen Person 

handhabbar. In einer Zeit in der bestehende 

Lebensräume ständig in Frage gestellt wer-

den, in der Mobilität und Veränderung zur 

Lebensmaxime geworden sind, regen die 

Instant Housing Objekte an über die eigenen 

und über die Lebensformen anderer nachzu-

denken.

Winfried Baumann 37
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Alleen op de wereld

Rob von Piekartz

Linkse hobby
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 Steltlopers

Henk Oelen Ivo Bakker

Willow Hut en Pause Shelter (onder)
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Bloemenhuis

Georg Gartz
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structie van [raumzeitmaschine], een voertuig, 

dat geschikt is voor willekeurige beweging in 

alle vier dimensies. Om de navigatie met zo’n 

voertuig te optimaliseren is het belangrijk 

een zo groot mogelijk archief van ruimte-tijd-

coördinaties aan te leggen. Met dit doel ont-

werpt en bouwt Mauermann ‘relay stations’, 

exploiteert deze en archiveert de verzamelde 

gegevens. 

Gebruiksaanwijzing: [rst T01] is een uitzonderlijk robuust en 

eenvoudig te bedienen model dat geen bediening door 

vakpersoneel vereist. [rst T01] is uit twee modulen samen-

gesteld; iedere module is met een aan- en uitschakelaar in 

werking te zetten (on/off). In bedrijf, ontvangt de ‘receiver’ 

continu, een beschikbaar aantal van ruim-tijd-coördinaties. 

Hij stelt deze actuele gegevens in een negen-punten-matrix 

voor, met behulp van lichtdiode’s. Decodering van de 

matrix is met behulp van het aanwezige handboekje heel 

eenvoudig uitvoerbaar. Op elk datablad vind je rechts 

onderaan een negen-puntenmatrix.

Relay station TE N T 0 1

Relay station T E N T 0 1  gehört zu einer Gruppe 

von Arbeiten des Künstlers Karl-Heinz Mau-

ermann. Seit einigen Jahren arbeitet er an 

der [raumzeitmaschine], einem Fahrzeug zur 

willkürlichen Bewegung in allen vier Dimen-

sionen. Um die Navigation mit einem solchen 

Fahrzeug zu optimieren, wird ein möglichst 

großes Archiv von Raum-Zeit-Koordinaten 

benötigt. Mauermann konzipiert und baut zu 

diesem Zweck relay stations, nimmt diese in 

Betrieb und archiviert die gewonnenen Daten. 

Relay station T E N T 0 1  is part of a work group 

by artist Karl-Heinz Mauermann. For several 

years he’s been working on [raumzeitmaschi-

ne], the construction of a vehicle for arbitrary 

locomotion in all four dimensions. In order to 

optimise navigation with such a vehicle it is 

necessary to build up the greatest possible 

archive of space-time-co-ordinates. To this 

end, Mauermann designs and builds different 

types of relay stations, puts them to use and 

stores the resulting data.

Relay station T E N T 0 1  is deel van een groep 

werken van kunstenaar Karl-Heinz Mauer-

mann. Al enige jaren werkt hij aan de con-

Karl Heinz Mauermann PseudonieM

Carola Miggs

Z.t.

Huis van bewaring (2011)
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bewacht durch das Ordnungsamt, als gesell-

schaftskritische Intervention zu präsentieren. 

Das Betreten, geschweige überhaupt das 

Benutzen wäre dann hinfällig geworden. 

Sicherlich hätte sich jedoch das Modell auf ei-

nem weißen Sockel mit einer Plexiglashaube 

im Direktionszimmer einer Grossbank sehr 

schick gemacht.

“Dies ist ein kleiner Schritt für einen Men-

schen, aber ein Riesenschritt für die Mensch-

heit”12. Vier Jahre und einen Monat nach “Like 

a Rolling Stone” ging dieses Zitat um die Welt. 

Im heutigen Kontext passieren viele “kleine 

Schritte” die im kollektiven Bewusstsein nichts 

mehr auslösen, kaum etwas bewegen, simpel 

einfach ignoriert werden. Es sind einfach 

“Schritte”, grundlegend ungewollt, kaum 

geplant, nicht voraussehbar, und trotzdem, für 

das Individuum mehr als nur einschneidend.

Dylan sprach von einem Menschen, Arm-

strong auch. Jeder der Jungs tat was er kann, 

Breitenstein macht dies auch. 

Breitenstein baut, Dylan spielt Gitarre, und 

Armstrong war bei den Boys Scouts13. 

Keiner von ihnen ist “like a complete un-

known”14. 

Aber es gibt sie halt doch (how does it feel?).15

Da wir ja den Bogen ja nicht überspannen wol-

len, lassen wir nun mal den Armstrong außen 

‘Like a rolling stone’

Breitenstein9 baut und Dylan10 spielt Gitarre, 

irgendwie in etwa so. OK, lassen wir den 

Dylan einmal weg. Selbstverständlich werden 

wir den Bogen nicht überspannen, jedoch 

ihn sicherlich wieder zu schließen versuchen 

(oder war dies mit dem Kreis so?). 

Oliver Breitenstein baut seit Jahren; Baumhäu-

ser, Container aus Wellpappe, Büros, Bau-

wagen auf und ab, Iglus, Kirchen für heilige 

Quellen, Hirngespinste und Visionen. Seine 

physischen Bauten sind als solche erkennbar, 

präsent, parasitär im Raum, Raum fordernd, 

Raum vernichtend. Kein “Verdichtetes Bauen”, 

keine “Integrale Architektur”, jedoch konse-

quent temporär, mobil, und in ihrer Funktion 

enorm beschränkt. Die “Beschränktheit” ent-

steht aus dem geplanten (geforderten?) Nut-

zen, dieser Nutzen steht als zentraler Punkt, 

als Kernaussage hinter diesem Bauzwang. Sie 

haben es nun wohl sicherlich erahnt, Breiten-

stein ist ein Künstler. 

Versteckt im Dickicht stehen sie, die Zelte, 

ohne sich als Kunst zu deklarieren, ohne mit 

einem Messingschild zu glänzen. Sie laden 

auch nicht ein, aber sie stehen “offen” da. Of-

fen für das Nutzen durch Jedermann, 

Hätte sich die Installation “Hostel 2.0”11 

genannt, wäre dieser Text wohl vollkommen 

anders ausgefallen. Der Titel hätte ja beinahe 

danach gebrüllt, sich als Kunst verstanden 

haben zu wollen, sich vor dem Bundestag, 

Oliver Breitenstein

 9  Oliver Breitenstein (Waltrop, 1965).

10   Dylan (Duluth, Minnesota, 1941; eigentlich Robert Allen 

Zimmerman).

11  Ehemaliger Arbeitstitel.

12   Zugeschrieben: Neil Alden Armstrong ( Wapakoneta, 

Ohio, 1930) am 21. Juli 1969. Wahrscheinlich aber: Stanley 

Kubrick( New York City, 1928)

13   Pfadfinderorganisation in den USA, gegründet 1910.

14   Textzeile aus „Like a Rolling Stone“ von Bob Dylan,  

geschrieben im Juni 1965.

vor und versuchen den Kreis zu schließen. 

Und bevor es zu sozialkritisch wird, und wir 

insgeheim schon das besagte Messingschild 

gravieren lassen, finden wir doch einfach zur 

Realität zurück. 

Eventuell spielt der Dylan halt nur Gitarre, und 

der Breitenstein stellt nur Zelte auf. Aber wenn 

schon, dann eben richtig!  

Casutt, 2011
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Das Auto wurde zu ihrem mobilen Zuhause, 

mit dem sie von Ort zu Ort irrten, ständig 

auf der Suche nach einem Platz, wo sie die 

nächste Nacht sicher überstehen könnten. Das 

erste Bedürfnis für einen neuen Bleibe-Ort ist 

die körperliche Sicherheit. Aber jede Neue 

Heimat / jedes neue Zuhause setzt heutzutage 

zudem das Vorhandensein von Energie und 

Wasser voraus. Die Suche nach diesen Res-

sourcen und deren Knappheit bleibt eine der 

großen Problematiken unserer Zeit und wird 

es in Zukunft durch Klimawandel und Umwelt-

zerstörung in noch stärkerem Maße sein.

Die Arbeit ”Pegel-Stand“ bezieht sich auf die 

zwei konträren Elemente: Wasserknappheit 

und Flutkatastrophen, die untrennbar mitei-

nander verbunden sind und stellt ein Mahn-

mal für zukünftige Wanderbewegungen dar.

* ”Pegel-Stand“: Bezeichnet den Wasserstand in Flüssen, 

Kanälen, Seen und im Meer, der mit Hilfeeines besonders 

hierfür konstruiertes Messgerät: „Pegel“ gemessen wird.

Pegel-Stand*
Material : circa 100 Plastik-Kanister, je 20 Liter, ein halbes Auto 

vom Schrottplatz (Dach-Teil), Gepäckträger, Metallschnüre, 

Metalldraht, Plastikschnüre

Durch immer knapper werdende Ressourcen 

sind weltweit immer mehr Menschen gezwun-

gen, ihre Heimat zu verlassen und sich auf die 

Suche nach einem neuen Ort zu begeben, wo 

sie ihr Auskommen finden können. Wüstenbil-

dung, Wassermangel, Umweltverschmutzung 

aber auch Krieg und bewaffnete Konflikte, 

die häufig hiermit zusammen hängen treiben 

die Menschen auf die Flucht und macht neue 

Formen nomadischer Lebensformen zu einem 

häufig beobachtetes Phänomen unserer Zeit.

Durch meine persönlichen Erfahrungen als 

Jugendlicher während des libanesischen Bür-

gerkrieges habe ich zu einem frühen Zeitpunkt 

in meinem Leben derartige Entwurzelungen 

erlebt. Ganze Familien waren unterwegs, das 

Nötigste in aller Eile zusammengepackt, ihre 

Habseligkeiten auf das Autodach gepackt. 

Salah Saouli 51
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politischen Ereignisse in Holland, wo rechts-

konservative Politik Erfolge feiert. Bestimmte 

Bevölkerungsgruppen drohen ausgegrenzt 

zu werden. Der Titel der Arbeit, Maurizio, 

verweist auf die mögliche Herkunft des 

Obdachlosen, vermeintlich einem Ausländer. 

Er könnte einerseits das Alter Ego des Künst-

lers Pfelder sein, andererseits bezieht sich 

die Installation aber auch auf den aktuellen 

Kunstbetrieb, und zwar auf den italienischen 

Künstler Maurizio Cattelan. Jener hat seiner-

seits täuschend echt nachgestellte Clochards 

bei Ausstellungen z.B. in Turin inszeniert. Eine 

wichtige Strategie im Werk des italienischen 

Künstlers Cattelan wird aufgegriffen, nämlich 

jene des geistigen und physischen ”Dieb-

stahls“. So entwendete Cattelan z.B. einmal 

die gesamte Ausstellung eines Kollegen, 

um das Ganze in seiner eigenen Galerie zu 

präsentieren. Dieses Spiel wird aufgenommen 

und in die Hengeloer Präsentation von Pfelder 

eingefügt. Hierbei ergeben sich bei

näherer Betrachtung mehrere Bedeutungse-

benen, die miteinander verwoben sind, z.B. 

die aktuell politische und soziale mit kon-

kretem Bezug zu Holland und die kunstdiskur-

sive des Spiels mit der Kunst.

Homeless in Holland  

(Maurizio is back)

In einem kleinen, leeren Raum in der ehema-

ligen Technikschule Hofstede M T S Hengelo 

scheint sich ein Obdachloser eingenistet zu 

haben. Er liegt auf einer Schaumstoffmatte 

in der Ecke und schläft. Deutlich hört man ihn 

atmen und schnarchen. Neben ihm liegen 

seine spärlichen Besitztümer in Plastiktüten. 

Eine alte Tasse, Tabak, Zigarettenpapier und 

sein italienischer Ausweis komplettieren 

seine Habe. Er hat sich offensichtlich vor den 

Widrigkeiten der Welt eine Zuflucht gesucht. 

In seiner versteckten und in der Ausstellung 

New Home doch exponierten Situation ist 

der vermeintliche Obdachlose ein irritieren-

des Moment für die Besucher des Projektes. 

Traut sich der Besucher, diesen kleinen, fast 

privaten Raum zu betreten und sozusagen 

die Intimsphäre zu stören, kann er entdecken, 

worum es sich in Wirklichkeit handelt: um eine 

inszenierte Situation, eine künstliche Installa-

tion mit beklemmender Wirkung.

Die Arbeit Homeless in Holland (Maurizio 

is back) ist eine Reaktion auf die aktuellen 

Alles heeft zijn uur en tijd

Een jaar lang volgde fotograaf Theo de Waal 

de paters en broeders van het Nebo kloos-

ter in Nijmegen, dat met grote vergrijzing 

kampte. Het is 35 jaar geleden dat er voor het 

laatst een broeder bij kwam. In 2008 waren er 

Theo de WaalPfelder

nog 15 broeders en paters over in het kloos-

ter. Gemiddelde leeftijd: 80 jaar. De oude 

garde had steeds meer verzorging nodig en 

kon het gebouw niet meer zelf onderhouden. 

De paters en broeders verhuisden naar een 

speciaal verzorgingstehuis voor geestelijken 

in Boxmeer.
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the meeting point of the parallel worlds. For 

people can live in the same town and inhabit 

at the same time different planets. Even win-

dows of the houses transmogrify these small 

independent worlds.

The house of the Ten  

Commandments

The house of the Ten Commandments introdu-

ces us to an absurd, almost inapprehensible 

world of confusion. But it is just this absurdity, 

the pretended chaos in the picture that is the 

key to the mystery of this absolutely familiar 

situation. Nothing in the picture is coincidence 

or decoration; everything follows a certain 

logic and has its own necessity in the big 

whole story.

Vision from the other worlds

Parallel worlds in confined spaces yield an 

unrealistic picture that we don’t experience 

as veritable in our everyday life. These 

worlds influence our identity and shape the 

personality. We exceed the limits of these 

worlds several times a day. We also encounter 

interferences of these parallels in the streets 

and handle them oftentimes with caution. We 

perceive our domestic world as familiar and 

homely. Waking up in the morning and prepa-

ring for the long working day we frequently 

have to cope with unhappiness and even 

with fears. We leave our home and go out. At 

first glance, this world looks exactly like the 

other one, but is nevertheless different and 

not considered by anyone of us. This world is 

Olga Kudrjawzewa
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manifestieren sich Gedanken zur Suche nach 

‘New Home’ und zeigen, wie schnell diese zur 

‘Illusion of Home’ werden kann.

In de installatie van Simone Zaugg ontmoe-

ten de Duitse en Zwitserse bunker elkaar. Ze 

herinneren ons aan historische gebeurtenis-

sen en confronteren ons met de groteske 

ideeën, de absurditeit, de onmenselijkheid, 

het mislukken en de achterliggende bedoelin-

gen. Wat is ‘Thuis’? Hoe verdedigen we dat? 

Waar vinden we het? Op zoek naar antwoor-

den bevraagt de installatie deze bouwwerken 

op hun functie en de waarneming ervan in 

het heden. Op aanplakbiljetten zie je teksten 

met gedachten die gaan over de zoektocht 

naar ‘New Home‘ en over hoe snel dit tot een 

‘Illusion of Home’ verworden kan.

Illusion of Home
2 Videoprojektionen, diverse Plakate mit Schrift, Sound

Der Bunker, ein ‘New Home’. Der Bunker, eine 

‘Illusion of Home’. Der Bunker, ein ‘Home’ 

without future. Der Bunker, ein ‘Transit Home’ 

leading into nothing.

In der Installation von Simone Zaugg treffen 

Deutsche und Schweizerische Bunker aufei-

nander. Sie erinnern uns an historische Ereig-

nisse und führen uns die überdimensionierten 

Ideen, die Absurdität, die Unmenschlichkeit 

und das Scheitern, der dahinter verborgenen 

Absichten vor Augen. Was ist ‘Home’? Wie 

verteidigen wir es? Wo finden wir es? Auf der 

Suche nach Antworten hinterfragt die Instal-

lation diese Bauten, ihre Funktion und Wahr-

nehmung im heutigen Kontext. Auf Plakaten 

Zonder titel

In de werken is het karakter van het meubel 

verbonden met een fantasiesituatie. Het meu-

bel wordt buiten de werkelijkheid geplaatst, 

raakt functieloos en wordt gestopt in zijn 

beweging. Het kan tot leven komen in de ver-

beelding van de toeschouwer, die moet zich 

daarvoor misschien in zijn kindertijd verplaat-

sen, de tijd waarin alles nog mogelijk was.

Lisa SebestikovaSimone Zaugg
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Waterinstallatie

Doel in deze installatie is om dat wat buiten is 

naar binnen te halen. De inspiratiebron: Het

landschap geeft hieraan de belangrijkste in-

vulling. Het werk is als een regenbui die over 

je heen komt. Je kunt het werk betreden en je 

nat laten regenen door de druppels die op 

de vloer en in en op de potten vallen. Door 

het terugpompen van het gevallen water 

naar de bron van het werk laat de installatie 

een natuurlijke levensloop van de dingen 

zien. Het werk produceert een herkenbaar 

geluid en een geur, die door de onverwachte 

plaatsing in de ruimte verfrissend werkt en als 

nieuwe ervaring binnenkomt bij de bezoeker. 

Voor New Home is de installatie op locatie 

gemaakt.
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het openbaar vervoer reizen. Ik wil graag een 

huis in landhuisstijl. Nee. Ik dacht aan Bau-

haus. Dan liever zeer extravagant en futuris-

tisch. Och, dat is met een paar jaar heel lelijk. 

Dat dacht men bij de Jugendstil villa’s ook. 

Die huizen daarginds zijn toch ook heel aar-

dig. Ja, en betaalbaar. Ze zien er wel allemaal 

een beetje hetzelfde uit. Mijn droom zou een 

mobiel huis zijn. Dat zou een origineel idee 

zijn. Rij de camping maar op. Nou, dan nog 

liever in een hotel.

Neue Heimat (2011)

“De bouw van luchtkastelen kost niks, maar het verwoesten 

ervan is heel kostbaar”(Francois Mauriac).

Bouw je droomhuis. Kies je eigen energie-

voorziening daarbij. Het winkelcentrum plan 

je een beetje buitenaf. Maar de supermarkt 

niet te ver weg. Alleen de fabriek alsjeblieft 

heel ver weg. Er moet ook plaats zijn voor 

twee auto’s, hoewel we eigenlijk alleen met 

Auspizium – oder jenseits  

der Flugbahn (2010)

Die Arbeit setzt sich mit der zeitlichen Kom-

ponente des von menschlicher Hand langsam 

Errichteten, in diesem Fall ein Haus als Symbol 

des zu bewahrenden und zu behütenden, 

und deren aktiven beschleunigten Auflösung 

auseinander.

Sandra ZarthFersen und Weisköppel
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Augenhöhe des Betrachters auf der gleichen 

Höhe des Horizonts. Diese Photos werden als 

Plakate digital ausgedruckt und im öffentli-

chen Raum als Plakatausstellung realisiert. Die 

Farben des Ausdrucks sind nicht lichtecht und 

verändern über den Ausstellungszeitraum ihre

Farben, bleichen aus bis fast nichts mehr zus-

ehen ist. Ein für den Betrachter romantischer 

sich öffnender Raum, der sich ihm gleichzeitig 

im mehrfachen Sinne auch wieder verwehrt.

Beispiel aus der Serie:

Romeo en Juliett III
jaar: 2011

discipline: installatie

materiaal: gemengde media

locatie: gang voormalige MTS, Hengelo

PseudonieM Stephan Us

JA-boom
jaar: 2011

discipline: installatie

materiaal: kunststof rozen, kunststof bruidspaartje, rijst

locatie: bijzondere boom in Springer-tuin  

van Buitenplaats Erve Hulsbeek (officiële trouw-locatie), 

Oldenzaal

PseudonieM: kunstenaarsinitiatief, bestaande uit Pier van 

Dijk en Myriam Knol (sinds 2007)

Motto: Onder het motto ‘Kijkt en gij zult begrijpen’, laat 

PseudonieM zien wat het wil zeggen.

The view (Nr. 1)
Ort: Außengelände / öffentlicher Raum

Art: permanent anwachsende Photoserie als Plakatausstel-

lung

Start: 1. Präsentation Juni 2011 in der Ausstellung ”New 

Home“, Hengelo

In der Serie “The view” blicken Menschen 

dem Betrachter abgewandt in den grenzen-

losen Raum von offenem Meer und freiem 

Himmel. Von dieser Aktion mache ich jeweils 

ein Photo, immer in gleicher Position, die 
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daarbij de nadruk op de continuïteit van 

geschiedenis van verleden naar heden en 

toekomst. Ik ging op zoek naar een monumen-

taal gebouw dat geschiedenis symboliseert. 

Ik koos de Zeepfabriek Charilaos & Kanello-

poulos te Eleusis. De zeepfabriek sprak mij di-

rect aan omdat het een van de eerst gestichte 

fabrieken in Griekenland is, en vanwege de 

bijzondere eigenschappen van zeep.

De Fabriek werd de focus waarmee ik heden 

en verleden kon onderzoeken. Uit mijn on-

derzoeken ontstonden een aantal kunstwer-

ken. Als eerste maakte ik een documentaire 

om het verleden te schetsen in relatie tot de 

Spagyria

Als kunstenaar ben ik geïnteresseerd in maat-

schappelijke veranderingen. Door ingrepen 

in de openbare ruimte probeer ik mensen 

bewust te maken van dingen die over het 

hoofd worden gezien of genegeerd. In dit 

project hou ik me bezig met het verschijnsel 

dat er in Griekenland vaak onzorgvuldig met 

geschiedenis wordt omgegaan. Dit betreft 

oude ruïnes, monumenten en dergelijke.

Ik initieerde naar aanleiding hiervan een 

project, dat de rol en het belang van geschie-

denis in Griekenland centraal stelt. Ik legde 

Theadora Kotsi

huidige situatie van de fabriek. De ruïne van 

nu en de verhalen van het verleden worden 

bij elkaar gebracht in een poging een portret 

te maken van vroeger. Verder maakte ik een 

selectie uit de foto’s die ik in de zeepfabriek 

had gemaakt en die de huidige situatie tonen, 

namelijk dat het terrein omringd is door grote 

bedrijven die nog actief zijn. Naar aanleiding 

van de foto’s heb ik een lichtbak gemaakt. 

Op de foto hierin zien wij het gebouw als een 

soort decor voor de culturele activiteiten die 

daar plaatsvinden. Tegelijkertijd zien wij dat 

er een dreigende sfeer hangt, die een meta-

foor is geworden voor de huidige situatie van 

de meeste ruïnes in Griekenland.

De transformatie die zeep doormaakt werd 

het uitgangspunt voor het derde deel van het 

project: de toekomst. Dit onderdeel bevindt 

zich in de openbare ruimte. Een groot bill-

board van 5 bij 3.5 meter zal in Griekenland 

op een lege locatie komen te staan met 

daarop een bouwplan. Dit houdt het volgen-

de in: delen van de oude zeepfabriek worden 

opnieuw gebouwd, in deze nieuwe ruimte 

worden speelse elementen toegevoegd 

zoals een glijbaan, klimrekken en schommels, 

waardoor de ruimte een nieuwe functie krijgt.

Ik gaf de naam Spagyria aan dit project. Deze 

is ontleend aan de Griekse woorden ‘spao’ 

en ‘ageiro’, uit elkaar halen en samenvoegen. 

De Zwitserse dokter en alchemist Paracelsus 

voegde deze woorden voor het eerst samen 

tot ‘Spagyria’ in zijn boek ‘Liber Paragranum’. 

Hiermee doe ik een poging om te laten zien 

dat een oude ruïne die op sterven na dood is 

weer tot bloei gebracht kan worden.



Boris (Boris is een vliegend hondenhok)
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We carry out our memories, 

like fragments of our lives

1.089 dia’s, metalen frame, ledverlichting (2010/2011)

De dia’s zijn afkomstig van een vrouw die in 

de jaren ’60 de wereld rondtrok en al haar 

reizen en ontmoetingen op dia heeft vastge-

legd. Haar ‘werk’ heb ik in de vorm gegoten 

van een huis, haar huis dat in ‘beweging’ is en 

geen vaste plek heeft, dat overal kan hangen 

en beweegt door luchtverplaatsing.

Je bent er niet

Elsbeth CieslukRicardo Liong-A-Kong

Heleen Langkamp
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Welcome to Rotation –  

House Usher

Rauminstallation, 2011, diverse Materialien

Entrückt auf einem Sockel platziert, beobachtet und lauscht 

die naturalistisch in Gips geformte Porträtbüste

Georg Gartz’ mediale Rauminstallation ist 

visuelles Erlebnis und theatralisches Raummo-

dell, das sich mit den Beziehungen zwischen 

den Künsten und der Wahrnehmung von Ana-

logien beschäftigt. Das situativ Ephemere der 

Komposition scheint abermals in einer Spie-

gelfolie auf. Knapp bemessen und durch die 

verzerrte Hängung bewusst künstlich-illusio-

nistisch arrangiert, dehnt sich das Spektrum 

des im Bildraum Sichtbaren in die Reflexion. 

Diese zeigt einen Ort, der nicht existiert. Kunst 

ist eine Fiktion, eine Konstruktion.

Ons landschap en ons milieu verandert meer 

en meer door toenemende bouwactiviteiten. 

De niet afgewerkte, ruwe, huizen en de hopen 

aarde ernaast zijn bedoeld als interpunktie 

van groeiende economie en maatschap-

pelijke verandering. De installatie ‘Kunst am 

Bau’ oftewel ‘new home for the mole’ gaat 

om de vorm van de interpunctie. Het is hier 

geen teken van menselijke beschaving, maar 

van dierlijke bewoning. Het werk van dieren 

is klein, maar verwijst naar werk in het groot. 

Het werk is simpel, maar niet eenvoudig te 

zien. Uiteindelijk gaat het erom de waarde 

aan te tonen van het werk van de bouwmees-

ter wiens werk weliswaar bekend is, maar 

verborgen blijft voor het grote publiek door 

de schuwheid van: De Mol.

Kunst am Bau –  

new home for the mole

Unsere Landschaft und Umwelt wird durch 

den Bauboom zunehmend verändert. Die 

Rohbauten mit den dazugehörenden Erdhü-

geln stehen dabei als Zeichen für Wirtschafts-

wachstum und gesellschaftlicher Verände-

rung. Auch in der Installation ”Kunst am Bau“ 

bzw. ”New Home for Mole“ geht es um die 

Form einer Zeichensetzung. Nur ist es hier 

nicht ein Zeichen menschlicher Zivilisation, 

sondern ein Zeichen tierischer Population, 

deren Arbeit im Kleinen doch auf die Arbeit 

im Großen verweist.So ist die Arbeit einfach, 

aber nicht einfacher zu sehen. Denn letztlich 

geht es uns darum, die Wertigkeit eines Bau-

meisters zu erhöhen, dessen Arbeit zwar be-

kannt, aber dennoch durch seine Scheu zum

Publikum verschlossen bleibt: dem Maulwurf.

Peter und Kirsten Kaiser
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Face2Face

We communiceren steeds meer via sociale 

media; omdat je elkaar dan niet ziet is het 

makkelijker om vanuit je eigen belevingswe-

reld te communiceren. Maar hoe zit het dan 

als je elkaar weer in de ogen kan kijken? De 

Face2Face biedt de analoge mens een erva-

ring door in de installatie volkomen op elkaar 

aangewezen te zijn. Of je hebt een intens 

geconcentreerd gesprek.., of je wilt er zo snel 

mogelijk weer uit!

Anique Weve

Het Hondenhok

Mijn werk speelt in op maatschappelijke rang-

ordes en sociale conventies. Ik probeer deze 

op anarchistische danwel liefdevolle wijze 

weer te geven. Dit doe ik door deelnemers 

en publiek bijvoorbeeld in afwijkende rollen 

te plaatsen. Hierdoor stel ik hen een nieuwe 

manier van kijken voor en onderzoek daar-

mee de beweeglijkheid van sociale standaar-

den. Zo voegde ik in het werk ‘Het Nieuwe 

Gezin’ vreemden tijdelijk bij elkaar in een 

nieuwe gezinsconstructie, waarna deze nieuw 

samengestelde familie onder mijn leiding een 

gezinsuitje ondernam. (bowlen, verjaardag 

vieren, bij oma op bezoek).

Voor het werk ‘Het Honden Hok’ ben ik 

tijdens mijn residentie bij H M K [Hotel Maria 

Kapel] ondergedoken in de wereld van de 

Nederlandse jongeren, die in kleine steden 

en dorpen wonen. Doordat deze jongeren 

hun eigen ruimtes bouwen en verbouwen 

(zuipketen) ontstaat er groepsvorming en 

creëren ze een eigen wereld. Een kleine an-

archistische wereld, waarin ze op zoek gaan 

naar hun eigen grenzen. Hier ontstaat een 

vrijheid die bij veel volwassenen verdwenen 

is doordat de maatschappij vol met regels en 

voorgeprogrammeerde gedragscodes zit. 

‘Het Hondenhok’ is een kleine vlucht uit deze 

wereld. Binnen ‘Het Hondenhok’ geldt maar 

één regel: ‘creëer een eigen wereld!’.

Op handen en voeten kruip je naar binnen en 

dan bevind je je in een mini kroeg. Hierbinnen 

zijn de regels overgelaten aan de bezoekers; 

openingstijden, wel of niet roken muziek-

keuze, alles wordt bepaald door het groepje 

mensen dat zich samen in ‘Het Hondenhok’ 

bevindt; een zuipkeet voor volwassenen, 

waar de regels van de maatschappij even 

wegvallen. Hierdoor ontstaat een klein uni-

versum waar vrienden en vreemden bij elkaar 

kunnen komen. ‘Het Hondenhok’ reist van de 

ene plek naar de andere plek. Elke locatie ge-

nereert nieuwe ontmoetingen en momenten 

met als doel volwassenen even het gevoel 

van de jeugd terug te geven en weer te laten 

ervaren dat de wereld maakbaar is naar eigen 

inzichten en dat je de regels zelf kan bepalen; 

creëer je eigen wereld!

Een tijdelijke dependance van ‘Het Honden-

hok’ stond in Delden in Perron 1.



Ich und Ikea – Me, Myself and Ikea

Parasitäte Publikationen in Ikeas Musteraus-

stellung Parasitic Publications at 22 different 

IKEA stores round Europe. From Hengelo to 

Strasbourg, from London to Kiel.

www.ichundikea.de
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Whispering walls

Voor het project New Home keerde Anna 

van Stuivenberg terug naar het door haarzelf 

gecreëerde heiligdom, in een hut midden in 

de natuur. Van Stuivenberg onderzoekt wat 

dit afgelegen onderkomen te zeggen heeft. 

Gedurende 16 dagen bevraagt zij de muren, 

gaat er letterlijk in gesprek met bezoekers 

uit het verleden en de toekomst. Gedach-

tenflarden worden vastgelegd op papier. 

Deze tekstregels worden samen met citaten 

en lyrische teksten van geliefde schrijvers en 

filosofen, aan de muren toevertrouwd. Het 

geheel levert een fascinerend beeld op, de 

dunne stroken papier lijken op door insecten 

gemaakte graafgangen in de uit boomstam-

men opgetrokken muren van de hut. Het lezen 

van de woorden op de muren, roept een ‘un-

heimisch’ gevoel op, dat past bij een verblijf 

onder een vreemd dak.

Ruppe Kosseleck

Anna van Stuivenberg
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S M A K E RS
Project voor groep 1, 2 en 3, 1 dagdeel voor maximaal 30 

leerlingen

Beeldend kunstenaar Lobke Meekes komt

met de S M A K E RS wagen naar de klas. De 

S M A K E RS wagen is een mobiele keuken vol 

ingrediënten. Daarmee maken leerlingen een 

huis dat er niet alleen heel mooi uit ziet, maar 

ook nog eens smaakt naar hun eigen huis!

Het project begint met een kringgesprek 

over smaken. Hoe ziet jouw huis er uit en waar 

denk je aan als je aan je eigen huis denkt? Is 

het een fijne plek en waarom? Hoe ruikt het 

bij jouw thuis? Welke smaken passen daarbij?

De kinderen gaan in kleine groepen aan 

de slag met het proeven van smaken uit de 

S M A K E RS wagen. Uit de kruidentuin op het 

dak worden kruiden geplukt, groente en fruit 

worden gesneden en geperst. De kinderen 

maken een keuze van ingrediënten. Deze 

worden gemixt met het basisingrediënt en in 

de mal gegoten. Na ongeveer tien minuten 

is de S M A K E R uitgehard en kan de mal er af 

gehaald worden. De S M A K E R in de vorm van 

een huisje kan door de leerlingen om hun nek 

gehangen worden. Ze nemen de smaak van 

hun huis mee naar huis!

Philip Ultee

Architecture

Workshop Caroline Bayer ‘Architecture’ 

uitgevoerd door Philip Ultee. Architectoni-

sche ingrepen in bestaande gebouwen door 

middel van lijnen, vertekend perspectief 

en optische veranderingen. De leerlingen 

kregen de opdracht een ontwerp te maken 

voor de muren van hal en kantine en gangen. 
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Het ontwerp diende met lijnen en vlakken een 

ingreep te worden voor resp. Hal, Lokalen en 

Kantine met de bedoeling desoriëntatie en 

verwarring teweeg te brengen.

Resultaten: De ruimtes zijn op ingenieuze 

wijze met perspectivische ingrepen door  

middel van plakband bewerkt tot nieuwe 

ruimtes, ingangen en hoeken.
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Kunstenaar wil houten huis 

op de maan bouwen

... De Zweedse kunstenaar Mikael Genberg 

droomt ervan om als eerste een huis te 

bouwen op de maan. De laatste vijf jaren is 

hij vooral bezig met fondsenwerving om zijn 

droom te verwezenlijken, want het budget 

wordt geschat op 60 miljoen euro. Genberg 

wil een traditionele houten cottage optrekken 

op de maan. Meer nog, het huis moet zichzelf 

bouwen. De kunstenaar werkt momenteel aan 

een constructie die zichzelf kan uitvouwen en 

experimenteert met zeer lichte materialen. Hij 

wil het huis via een onbemande ruimtemis-

sie in een grote opblaasbare cocon op het 

maanoppervlak laten droppen. De Zweedse 

ruimtevaartorganisatie SSC is alvast gewon-

nen voor het idee ... 

De Future Home workshop van Robert 

Roelink speelt met de gedachte van afval en 

ruimtevaart. Zou het niet mooi zijn van het niet 

afbreekbare maar zeer lichte plastic afval een 

future huis op de maan te bouwen en duur-

zaam het afvalprobleem op te lossen?
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Nomads café: Hans Runge

Prijswinnaar: Theadora Kotsi

 Het wilde oog

Gewortelde vrouwen 

in New Homes!

Het Wilde Oog maakt vanaf 2000 de sprong 

van cultureel erfgoed naar kunst en vorm-

geving met Spakenburg als epicentrum. 

Hans Lemmerman en Inge van Run (beide 

Theaterschool Amsterdam) doorbreken een 

traditionele benaderingswijze door kleder-

drachtvrouwen, nettenboeters en vissers 

te mixen met architectuur, vormgeving en 

installatiekunst. In de beeldresultaten worden 

Spakenburgse vrouwen (af en toe met gasten 

zoals Staphorster vrouwen) als avontuurlijke 

performers geportretteerd. Het Wilde Oog 

biedt erfgoedkunst als energiebron met als 

kompas ‘Kijk Wild & Denk Lenig’.

(muziek: Moxxx)

Genomineerden ‘New home’-prijs

—  Boris Duineveld met ‘Polaris M’

—  Hans Runge met ‘Nomads café en Bett #07 

en Bett #08

— Anna Leenders met ‘Waterinstallatie’

—  Theadora Kotsi met ‘Spagyria’
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www.mikc.nl
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