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moestuin 
van het  

 
 
cultuur-
landschap 

Door Marijke Hoogenboom
 
Een van de terugkerende thema’s in onze publicaties over het Artist in 
Residence programma aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
(AHK) is de positionering van het kunstonderwijs en de betekenis van de 
kunstenaars zelf daarin. Keer op keer proberen we te laten zien dat de 
invloed van het werkveld onmisbaar is. Op allerlei manieren organiseren we 
een directe wisselwerking tussen de opleidingen en de kennis, de metho
des en de verbeelding van kunstenaars. Het AIR programma is voor de AHK 
bij uitstek een instrument om het contact met de beroepspraktijk buiten de 
gebaande paden vorm te geven, in uitzonderlijke projecten en onderzoeks
trajecten. En zo getuigt ook deze uitgave van ON AIR weer van uiteenlo
pende AIR’s die aan het Conservatorium van Amsterdam, de Academie van 
Bouwkunst, de Reinwardt Academie, de Theaterschool en aan de master 
Kunsteducatie te gast waren.
 
Een inspirerende reflectie op de kunstschool in de lage landen werd in 
oktober 2015 samengesteld door het Vlaamse cultuurtijdschrift rekto:verso. 
Over inhoud, over vakmanschap, over gedroomde idealen, maar ook over 
het gecijfer van de markt. Menige bijdrage suggereert dat de kunstschool 
een diepe crisis beleeft en vraagt zich af hoe we reageren op de transitie die 
er in de samenleving gaande is en wat we de kunstenaars van morgen mee 
willen geven. Redacteur Wouter Hillaert concludeert: ‘Het kunstonderwijs 
behoort helemaal geen afgesloten weitje te zijn, maar is in feite de moes
tuin van ons hele cultuurlandschap, en zelfs van een hele samenleving. 
Of omgekeerd: Stel scherp op de kunstschool, en je ziet de wereld. Moet 
de school die wereld maken, door zijn jeugdige verbeelding te trainen? Of 
loopt ze die wereld teveel achterna?’(1)

Al in de vroege jaren van het AIR programma heeft Charles Esche (directeur 
Van Abbemuseum) op uitnodiging van de AHK op de kunstschool 
gereflecteerd en de fundamentele vraag gesteld ‘Waarom bestaan wij?’  
Zijn antwoord was even simpel als confronterend. Hij kent het kunst
onderwijs een cruciale plaats toe in de keten en benadrukt dat de kwaliteit 
van het kunstbedrijf er nagenoeg afhankelijk van is: ‘The art academy is, in 
a sense, where it all begins; and it should be where it all begins as well. We, 
as museums, galleries or institutions that develop art in public space, are 
completely dependent on the academy, because if the academies fail, then 
we have to find something radically different to do.’(2)
Maar in de ogen van Esche vrijwaart dat de kunstschool juist niet om on
verschillig te zijn ten opzicht van haar omgeving, of om zich te verschuilen 
achter ooit gevonden, traditionele opleidingsmodellen. In tegendeel. Hij 
beschrijft het dilemma om kunstenaars op te leiden (want iedere kunste
naar zal uiteindelijk zijn eigen weg moeten kiezen) en pleit ervoor dat het 
onderwijs zichzelf een nog veel complexere taak stelt. Het moet zich op de 

1  Hillaert, Wouter, School maken, in: rekto:verso 
nr. 68, oktobernovember 2015, 

 www.rektoverso.be/dossier/schoolmaken

2   Esche, Charles, How to Grow Possibility: 
The Potential Roles of Academies. Lezing bij 
de presentatie van de eerste AIRpublicatie 
2007. www.ahk.nl/lectoraten/kunstpraktijk/
publicaties/howtogrowpossibility/

In de vormstudielessen Matte Painting van Gabriel Lester werken de studenten op de binnenplaats  
van de Academie van Bouwkunst aan een glasschildering. Foto: Thomas Lenden

http://www.rektoverso.be/dossier/school-maken
http://www.ahk.nl/lectoraten/kunstpraktijk/publicaties/how-to-grow-possibility/
http://www.ahk.nl/lectoraten/kunstpraktijk/publicaties/how-to-grow-possibility/
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hele mens richten en eerder een mentaliteit, een houding aanleren, dan een 
vak of een discipline: ‘If anything needs to be taught it is a certain attitude 
of mind: a particular ambition and a particular confidence when addressing 
your own questions to the world and listening to the world in order to 
define your own question.’

Ik meen dit pleidooi voor het menszijn, en voor de ‘lenigheid van de geest’, 
die uiteindelijk tot grote artistieke eigengereidheid en onafhankelijkheid 
zal leiden, ook als een rode draad bij de hier gedocumenteerde AIR’s terug 
te vinden. Bij Claron McFadden die jonge musici uitdaagt zich niet tot een 
genre of publiek te beperken; bij Gabriel Lester die nadrukkelijk de vrije as
sociatie en de flexibiliteit omarmt; bij Henk Schut die studenten stimuleert 
om aan conventies te ontsnappen; bij Helmut Dick die strategieën introdu
ceert om ontvankelijk te worden voor de omgeving; en ten slotte bij Steven 
van Watermeulen die zijn studenten met het project Der Theatermacher in 
aanraking brengt met authentieke regisseurs die groot en grensverleggend 
durven te denken. 
Hoewel al deze kortlopende interventies van AIR’s aan de verschillende 
opleidingen en faculteiten iets speels, onverwachts en uitzonderlijks met 
zich meebrengen, zijn ze verre van vrijblijvend. Terwijl er voor de studenten 
bewust een ruimte van nieuwe, toekomstgerichte mogelijkheden wordt 
geopend, worden ze tegelijkertijd uitgedaagd om daarbinnen zelf verant
woordelijkheid te nemen. En misschien zelfs om te ervaren dat hun eigen 
verantwoordelijkheid als mens, burger en kunstenaar in een wereld van 
grenzeloze groei en verspilling meer dan ooit gevraagd is.

Barbara Van Lindt (artistiek leider DasArts) haalde in haar State of the 
Union voor het Vlaams Theaterfestival de filosofe Susan Neiman aan. 
Neiman constateert in haar boek Waarom zou je volwassen worden? dat er 
maatschappelijk gezien tegenwoordig niet veel animo is om volwassen te 
worden. In Nieman’s ogen ontglipt ons het leven en geven we op een nogal 
kinderlijke manier toe aan de consumptieeconomie. Wees volwassen roept 
zij, en laat de infantilisering achter je. Leunend op het Verlichtingsdenken 
ziet Nieman het vermogen om zelf te denken als belangrijkste voorwaarde 
voor volwassenheid. Van Lindt echter grijpt Nieman aan om de ontwik
keling van het oordeelsvermogen voornamelijk ook als een belangrijk 
onderdeel van het onderwijs én van de kunstensector te bepleiten: ‘De 
kwaliteiten die je hiervoor nodig hebt, zijn niet nóg meer kennis, maar 
moed, vastberadenheid, generositeit. Volwassenheid ontstaat bij een pijn
lijk realiteitsbesef, maar weet ook dat kritiek geven niet de enige vorm van 
intelligentie is. Het begint bij de heroverweging, wanneer vanzelfsprekend
heden fundamenteel bevraagd worden.’(3)

De herwaardering van uitgesproken kunstenaars aan de ene kant, en een 
pleidooi voor ‘volwassen worden’ aan de andere kant: een betere grond 
voor het AIR programma aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
kunnen we ons niet wensen.

3   Van Lindt, Barbara, State of the Union, 
Brussel 8 september 2015,  
www.ahk.nl/theaterschool/opleidin
gentheater/dasartsmasteroftheat
re/news/article/artikel/2015/09/08/
stateoftheuniondoorbarbaravanlindt/

www.ahk.nl/theaterschool/opleidingen-theater/dasarts-master-of-theatre/news/article/artikel/2015/09/08/state-of-the-union-door-barbara-van-lindt/
www.ahk.nl/theaterschool/opleidingen-theater/dasarts-master-of-theatre/news/article/artikel/2015/09/08/state-of-the-union-door-barbara-van-lindt/
www.ahk.nl/theaterschool/opleidingen-theater/dasarts-master-of-theatre/news/article/artikel/2015/09/08/state-of-the-union-door-barbara-van-lindt/
www.ahk.nl/theaterschool/opleidingen-theater/dasarts-master-of-theatre/news/article/artikel/2015/09/08/state-of-the-union-door-barbara-van-lindt/
www.ahk.nl/theaterschool/opleidingen-theater/dasarts-master-of-theatre/news/article/artikel/2015/09/08/state-of-the-union-door-barbara-van-lindt/


Over 
het project 

De vooraanstaande Amerikaanse so
praan Claron McFadden was tijdens het 
gehele studiejaar 20142015 Artist in 
Residence aan het Conservatorium van 
Amsterdam. McFadden kreeg carte blan
che van het Conservatorium en bood 
op verschillende manieren onderwijs 
aan de studenten. Zo werkte ze in de 
vorm van coachings met ensembles en 
individuele studenten uit de diverse vak
groepen van het Conservatorium. Haar 
innovatieve, interdisciplinaire werkprak
tijk vormde een inspiratiebron voor de 
studenten. Ze leerde hen met een open 
blik, zo breed mogelijk kijken en stimu
leerde crossovers tussen verschillende 
disciplines.

Claron 
mcFadden 

Claron McFadden studeerde aan de 
Eastman School of Music in New York en 
maakte haar operadebuut in 1985 in het 
Holland Festival. Dit was de start voor 
een indrukwekkende carrière, waarin 
ze als soloartiest werkte met onder 
anderen William Christie, Michel van der 
Aa en met orkesten als het Residentie 
Orkest en The Budapest Festival 
Orchestra. Claron McFadden is een 
veelgevraagde operazangeres. Voor haar 
uitvoering van Birtwistle’s The Woman 
and the Hare met het Nash Ensemble 
werd ze genomineerd voor een Grammy. 
In 2006 ontving ze de Amsterdamprijs 
voor de Kunst. Haar muziektheaterstuk 
Lilith had zijn wereldpremière in het 
Holland Festival 2012. McFadden is 
medeoprichter van Splendor, een zelf 
gereguleerd huis, opgericht door top
musici en hun publiek, dat fungeert als 
ontmoetingsplek, club, werkplaats en 
muzikaal laboratorium.
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Immer op zoek naar 
dwarsverbanden

Al op jonge leeftijd was McFadden 
geïnteresseerd in de dwarsverbanden 
tussen diverse genres: ’Op de middel
bare school deed ik mee aan musicals, 
speelde hobo in een jeugdorkest en 
trombone in een jazzband. Ook later op 
het conservatorium was ik altijd op zoek 
naar nieuwe kleuren, naar innovatieve 
impulsen. Ik arrangeerde en componeer
de. Muziektheater, jazz, oude muziek: 
mijn nieuwsgierigheid naar dwarsver
banden was onbegrensd. Ik ben altijd 
op zoek naar de schoonheid, de essentie 
van klank. Zo’n pure benadering maakt 
dat de muziek blijft leven.’ 

Breed denken
 
Studenten moeten volgens McFadden zo 
breed mogelijk denken. ‘Als je saxofonist 
bent, moet je Monteverdi op je reper
toire niet uitsluiten. Op zoek gaan naar 
je eigen klank, je eigen niche creëren: 
dat is in mijn visie belangrijk voor jonge 
musici. Ga vooral samenwerking en 
opzoeken met andere kunstenaars. Als 
je alleen in één richting denkt, dan val je 
in de moderne kunstpraktijk snel buiten 
de boot. Je ziet nu bijvoorbeeld dat dans 
en video een belangrijke rol krijgen in 
de muziekpraktijk. Ook de relatie tussen 

techniek en muziek is boeiend. Als je als 
jonge musicus al vaker in een multidis
ciplinaire setting hebt gewerkt, als je bij
voorbeeld gewend bent om te bewegen 
op het podium, dan ben je volgens mij 
goed toegerust op de toekomst.
 

uit balans
 
Claron McFadden beperkt zich tijdens 
haar residency niet tot het werken met 
zangstudenten. Zij coachte onder anderen 
ook saxofoonkwartet Ebonit. ‘In het begin 
waren de studenten uit balans omdat 
ik hen met klanken en kleuren van een 
zanger confronteerde. Ik wilde iets anders 
met ze doen dan ze tot nu toe hadden ge
leerd. Als uitgangspunt nam ik een stuk 
van Monteverdi. Je denkt dan natuurlijk, 
“gek Monteverdi op saxofoon?”. Nee 
hoor, even gek als Bach op de piano. Ik 
heb een keer Bachs Aus Liebe will mein 
Heiland sterben uitgevoerd samen met 
twee saxofonisten en een panfluitist. 
Het publiek was in tranen. Je krijgt een 
heel ander klankbeeld. Als je zoiets met 
respect doet, dan komt de muziek op een 
nieuwe manier tot leven.’

Een rijk levenspakket
 
‘Studenten zoeken me juist op vanwege 
mijn brede insteek. Mijn manier van 

muziek 
blijft leven

 
 
 
Interview met  
Claron mcFadden  

Door Maria Hagen 

Leren op een nieuwe manier te luisteren en na te denken over muziek: ‘Ik 
geef de studenten innovatieve impulsen en zet ze aan om zo breed mogelijk 
te denken’, aldus sopraan Claron McFadden. Zij was in 20142015 als Artist 
in Residence verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam en coach
te studenten van uiteenlopende opleidingen om hun kijk op de muziekprak
tijk te verruimen. 
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Maria Hagen was hoofd communicatie aan de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten en is nu werkzaam als hoofd communicatie en marketing 
aan de Universiteit van Amsterdam.

kunst als  
weerspiegeling  
van ons bestaan

Claron McFadden is zelf actief bij 
Splendor een plek ‘waar grenzeloos 
geëxperimenteerd kan worden en waar 
kunstenaars elkaar en hun publiek 
ontmoeten en inspireren’. ‘De tijd gaat 
snel’, zegt McFadden. ‘Je voelt dat de 
jonge generatie dingen anders ervaart. 
Studenten zijn gretig, steeds op zoek 
naar nieuwe invalshoeken. Concerten 
zijn interactiever en het jonge publiek 
heeft daar behoefte aan. Dat zien wij bij 
Splendor. Er is een ouder publiek dat 
kiest voor een klassieke uitvoering van 
een concert, maar ook in de opera bij
voorbeeld is er in de uitvoeringspraktijk 

al veel veranderd. Als kunstenaar wil ik 
het publiek raken. Kunst is voor mij een 
weerspiegeling van wat er in de maat
schappij gebeurt, de vinger aan de pols 
van de maatschappij en het menselijk 
bestaan. Alle emoties die we delen, ons 
collectief bewustzijn vind je hier terug. 
Kunst kan hersenen, hart en ziel prikke
len en ik streef ernaar om dat op mijn 
studenten over te brengen.’

werken en denken wil ik graag overbren
gen op mijn studenten omdat ik ervan 
overtuigd ben dat dit de toekomst is. Ik 
probeer om de mindset van de studen
ten te vormen. Zij willen aan het denken 
gezet worden en zijn heel open voor 
nieuwe impulsen: contact met andere 
kunstenaars, andere invalshoeken, wer
ken met een microfoon, dit soort dingen 
nemen ze mee in hun levenspakket. De 
studenten van Ebonit zijn allemaal naar 
mijn muziektheaterstuk Lilith gekomen. 
Lilith is een kruising tussen jazz, klas
siek en improvisatie. In deze productie 
werkte ik samen met een filmmaker, een 
librettist en een jazz pianist/componist; 
ik bespeelde een acquaphone waardoor 
heel nieuwe, bijna mythische klanken 
ontstaan. Voor de studenten was dat 
een eyeopener: ze snapten ineens de 
meerwaarde van mijn kijk op muziek. 
“Mijn taak is volbracht”, denk ik op zo’n 
moment.’ 

Andere disciplines 
proeven

Claron McFadden pleit voor tijd en 
ruimte binnen de opleiding om nieuwe 
dingen uit te proberen en samenwerkin
gen aan te gaan. ‘Ik denk dat je vakman
schap en interdisciplinariteit niet los van 
elkaar kunt zien. Je moet je instrument 
natuurlijk uitstekend beheersen, maar 
met een goede basis kun je je in de 
praktijk verder perfectioneren. Als je in 
de opleiding al geleerd hebt hoe je je 
muziek wilt presenteren, ben je op de 
moderne muziekpraktijk beter toege
rust. Hier in het conservatorium kom je 
vanzelf in aanraking met andere genres 
en andere disciplines. Ik breng als Artist 
in Residence mijn moderne muziek
praktijk naar binnen. Het gaat om de 
impuls en het verbreden van de blik en 
dat hoeft niet ten koste te gaan van de 
excellentie in je vak.’ 
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leren van elkaar
 
Het Ebonit Saxofoonkwartet is een jong, 
gedreven ensemble dat gevormd wordt 
door Simone Müller (Duitsland), Dineke 
Nauta (Nederland), Johannes Pfeuffer 
(Duitsland) en Paulina Marta Kulesza 
(Polen). De vier ontmoetten elkaar aan 
het Conservatorium van Amsterdam en 
studeren momenteel als eerste saxo
foonkwartet ooit in de Master van de 
Nederlandse Strijkkwartet Academie. 
Daar kregen ze de kans om samen 
te werken met Claron McFadden. Vol 
bewondering vertellen ze over deze 
bijzondere samenwerking. ‘Als Claron 
McFadden binnenkomt dan vult ze de 
kamer met haar enthousiasme’, straalt 
het Ebonit Kwartet. 
 
McFaddens enthousiasme werkte aan
stekelijk en ondanks haar volle agenda 
vonden ze verschillende momenten om 
samen te repeteren. McFadden benader
de het kwartet op een gelijkwaardige 
manier, als collega’s, waardoor uitwis
seling mogelijk was en ze konden leren 
van elkaar. Het belangrijkste dat ze hen 
overbracht was om een open houding 
aan te nemen en om zo veel mogelijk 
te luisteren naar verschillende andere 
genres: oude muziek, nieuwe muziek, 
jazz, om zo meer te leren over intonatie. 
Simone Müller: ‘Door te luisteren naar 
verschillende stukken uit verschillende 

tijden kun je een brede visie ontwikke
len. Zo is hedendaagse muziek bijvoor
beeld nauw verbonden met composities 
uit de barok.’ 

Interdisciplinariteit 
uit artistieke 
noodzaak

Alle vier beamen dat er van de huidige 
generatie musici meer gevraagd wordt 
dan een uitstekende instrumentbeheer
sing. ‘Om te overleven is het belang
rijk om je bewust te zijn van hoe je je 
presenteert op het podium. Ook helpt 
het om wat te leren over marketing 
bijvoorbeeld’, weet Dieneke Nauta. 
Samen bezocht het kwartet de voorstel
ling Lilith van Claron McFadden. ‘Het 
was erg inspirerend, ik had nooit eerder 
een voorstelling gezien waarbij zoveel 
verschillende dingen samenkwamen: 
opera, nieuwe muziek, visuele beelden, 
en dat allemaal door één persoon’, 
vertelt Johannes Pfeuffer bewonderend. 
Wel vaker vinden er crossovers plaats, 
of wordt er bijvoorbeeld beeld geprojec
teerd tijdens een concert, maar om het 
echt een meerwaarde te geven moet het 
artistiek nodig zijn vindt Pfeuffer, en niet 
alleen een concert opleuken.

Ebonit
 

 
kwartet

klanken 
en kleuren

van 
een zanger

Claron McFadden coacht studenten van het Conservatorium van Amsterdam. Foto’s: Thomas Lenden
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AcAdemie vAn bouwkunst 
& Film & theAteR

gabriel  
lester

 
Elke klank een 
eigen kleur

Geïnspireerd door Claron McFadden 
werkten ze zelf ook aan een voorstelling 
waarbij een crossover met een andere 
discipline plaatsvond. In Nightfall werkt 
schilder Norman Perryman live aan 
een bewegende waterverf compositie 
gebaseerd op de stukken die het Ebonit 
Kwartet speelt. Tijdens het concert 
wordt de compositie van de schilder 
geprojecteerd en krijgt elke klank let
terlijk een eigen kleur. ‘Na afloop is het 
weg, net als bij een muziekoptreden’, 
vertelt Paulina Marta Kulesza, ‘maar een 
toevoeging als deze kan luisteraars een 
helpende hand bieden om complexe 
muziek te begrijpen en een manier te 
vinden om te luisteren en de muziek te 
interpreteren.’  
 

Naast de Nederlandse Strijkkwartet 
Academie en masterclasses die ze 
volgen hebben ze een goed gevulde 
agenda met optredens. Zo treden ze op 
in Nederland en Duitsland en werkten 
ze aan een nieuwe cd, die naar ver
wachting in februari 2016 gepresenteerd 
wordt. Ze wonnen het Internationaal 
Kamermuziekconcours Almere 2015 
en nemen deel aan het coachings en 
tournee programma Dutch Classical 
Talent Tour & Award. In februari staan 
concerten gepland in Roest en de 
Amstelkerk in Amsterdam.



Over 
het project 

Gabriel Lester heeft op uitnodiging 
van de Academie van Bouwkunst in 
samenwerking met de Theaterschool 
afdeling Scenografie en de master Film 
een aantal bijzondere onderwijsprojec
ten gerealiseerd in het kader van het 
Internationaal Jaar van het Licht. Lester 
stelde drie symposia samen: Dawn, Day 
en Dusk, waarin alle facetten van licht 
door (inter) nationale gastsprekers 
uiteengezet werden. In de workshop 
Light werden 15 onderzoeksprojecten 
van de deelnemende studenten begeleid 
door Gabriel Lester, Thomas Dieben, Uri 
Rapaport, Bart Visser en Gert Anninga. 
Deze onderzoeksprojecten werden 
in een expositie op de Theaterschool 
gepresenteerd. Lester sloot zijn residen
cy af met de vormstudielessen Matte 
Painting, een glasschildertechniek die 
gebruikt wordt voor het maken van 
decors in films. 

gabriel 
lester

Gabriel Lester is beeldend kunstenaar 
en filmregisseur. Hij studeerde on
der andere aan de Rijksacademie van 
Beeldende Kunsten in Amsterdam. Hij 
woonde en werkte in verschillende lan
den en is docent aan de Gerrit Rietveld 
Academie. Lester maakt ruimtelijke 
installaties, films en videoinstallaties. 
Naast zijn autonome praktijk werkt hij 
in het interdisciplinaire samenwerkings
verband PolyLester. Lesters werk wordt 
vertegenwoordigd door Galerie Fons 
Welters in Amsterdam. 

17

ON  
AIR

16

 
ON 

AIR

Kun je kort aangeven wat de essentie 
is van de seminars over licht die je hebt 
georganiseerd?

‘Ik wilde de studenten in drie stappen 
laten nadenken over licht – en dit steeds 
door er wetenschappelijk, filosofisch, 
historisch en artistiek naar te kijken. In de 
eerste seminar – Dawn (dageraad) – werd 
het licht letterlijk aangestoken. Er is geke
ken naar de werking van het oog, naar de 
historie van licht en de filosofische kanten 
ervan. De tweede seminar – Day – ging 
over de dag en daarin werd gekeken naar 
de werking en het gebruik van daglicht. 
In de derde en laatste seminar – Dusk 
(schemering) – is gekeken naar de functie 
en werking van kunstlicht. Al met al dus 
een dwarsdoorsnede van wat licht is en 
hoe het kan worden begrepen.’ 

Hoe zijn je ervaringen met de samen-
werking met studenten van andere 
faculteiten van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten?

‘Het is duidelijk dat de interesse van de 
studenten, de achtergrond en de cultuur 
waarin zij zijn opgeleid een grote in
vloed heeft op de manier van werken en 
denken. Het viel mij op hoe zeer dit een 
positief effect heeft op de groep en ik pleit 
voor meer en frequentere kruisbestuiving 
tussen de faculteiten van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten.’

Hoe denk je over het innoveren van 
het onderwijs, de toekomst van het 
vak en de gevolgen hiervan voor het 
kunstonderwijs?

‘Dat is een vraag waar geen eenvoudig 
antwoord op te geven is. Wat ik wel 
kan zeggen, is dat studenten in toene
mende mate nonlinear kunnen denken, 
leren en werken. Het onderwijs kan dus 
een proces van simultaneïteit worden. 
Hiermee bedoel ik dat studie, onderzoek 
en oefening in toenemende mate door 
elkaar heen kunnen en zullen lopen. 
Wat betreft de toekomst van het vak, 
in relatie tot wat ik zojuist noemde zou 
dit kunnen betekenen dat men meer 
als generalist wordt opgeleid dan als 
specialist. Om dat te voorkomen (indien 
gewenst) denk ik dat het belangrijk is 
dat de specialisatie als boventoon wordt 
bestudeerd. In muziekstudie is dit al ja
ren heel normaal – men studeert muziek 
en instrumenten in het algemeen en een 
instrument in het bijzonder. De gevolgen 
voor het kunstvakonderwijs – om de 
derde subvraag te beantwoorden – zou
den bijvoorbeeld kunnen zijn dat er een 
grotere autonomie is in de ontwikkeling 
en selectie van het studiemateriaal door 
de student. Tegelijk zou er dan aan op 
maat gesneden en specifieke coaching 
kunnen worden gedacht, zodat de stu
denten in dialoog hun ontwikkeling en 
ideeën kunnen toetsen en bijstellen. Dit 

Een lenige 
geest

 
Nik Berkouwer  
in gesprek  
met gabriel lester

Vanaf oktober 2014 werkte Artist in Residence Gabriel Lester met studen
ten van de Academie van Bouwkunst, de Nederlandse Filmacademie en de 
opleiding Scenografie van de Theaterschool aan onderzoek en ontwerp
opgaven rond architectuur en licht. De samenwerking met studenten van 
verschillende AHKopleidingen is exemplarisch voor Lesters kunstpraktijk: 
het gebied waarin hij zich beweegt is breed en conceptueel veelzijdig. ‘Ik 
probeer studenten flexibel te laten denken.’Fo

to
: T

h
o

m
as

 L
en

d
en



1918

ON  
AIR

 
ON 

AIR

druppels

transparant

doek

en olie  

M
et

 h
et

 p
ro

je
ct

 D
ar

k 
W

at
er

 is
 g

ez
o

ch
t 

n
aa

r 
d

e 
g

re
n

s 
tu

ss
en

 li
ch

t 
en

 d
o

n
ke

r. 
Fo

to
’s

: T
h

o
m

as
 L

en
d

en
H

et
 w

is
se

le
n

d
 r

u
im

te
lij

k 
sp

el
 v

an
 li

ch
t 

d
o

o
r 

ve
rv

o
rm

in
g

 v
an

 p
ro

je
ct

ie

zijn een paar gedachten. Zoals gezegd is 
het allemaal veel complexer. Wat ik als 
docent merk, is dat studenten steeds 
meer en verschillende invloeden en 
bronnen raadplegen en dat zij gebaat 
zijn bij gefocuste gesprekken, waarbij er 
op maat wordt onderwezen.’

Wat bedoel je met het ‘lenig maken’ 
(elasticity) van studenten?

‘Hiermee bedoel ik dat ik de studen
ten probeer flexibel te laten denken. 
Vaak verstijven studenten, juist omdat 
ze moeten presteren of omdat ze in 
onbekend gebied moeten werken. Het is 
goed om oefeningen te doen waarbij de 
geest lenig wordt gemaakt. Vrije associ
aties maken en verschillende voorstel
lingen maken van hoe iets er kan uitzien 
helpt om de essentie van een idee of 
vorm te vinden.’

Wat zijn de hoogtepunten van de 
tentoonstelling die je als AIR hebt 
georganiseerd?

‘Er waren drie groepen studenten, 
van de Academie van Bouwkunst, de 
Filmacademie en de Theaterschool, 
die bij een of twee hoofddocenten zijn 
ondergebracht. Het was opvallend dat 
elke groep een echte uitblinker had – 
deze projecten waren volwassen en af 

en kunnen zo in een museum worden 
getoond. Dit waren een ronddraaiende 
maquette in de ruimte met een trans
parant doek, zodat er steeds andere 
sculpturale en architectonische vormen 
ontstonden. Een ander project was dat 
van een bak ruwe olie waarin water
druppels vielen. Wanneer de druppels de 
laag olie raakten en openbrak, kwam er 
licht onder de olie vrij. Het was een heel 
mooie dans van licht en duisternis. Het 
derde geslaagde project was een onder
zoek naar stof en licht, een videodocu
ment dat een stemmigheid had die echt 
aangrijpend was.’

Kun je een korte beschrijving geven van 
het doel, de middelen en de resultaten 
van je AIR-schap?

‘Het doel was om studenten ander ge
reedschap en ideeën te geven en ik denk 
dat dit zeker is gelukt. Het werken met 
studenten van verschillende faculteiten 
was ook een doel en is erg geslaagd 
gebleken. Binnen een redelijk kader heb 
ik alle middelen die ik nodig had kunnen 
krijgen, inclusief extra docenten om de 
groepen studenten te leiden. Ook was 
er steeds genoeg ruimte om te werken, 
al was het vinden en organiseren van de 
expositieruimte niet gemakkelijk. Over 
de resultaten van de studenten ben ik 
erg te spreken.’

Gabriel Lester sluit zijn residency met de studenten van de Academie van 
Bouwkunst af met de vormstudielessen Matte Painting. Dit is een glasschil
dertechniek die gebruikt wordt voor het maken van decors in films. Op de 
historische binnenplaats van het academiegebouw, naast de oude kastanje
boom, werkten ze op een metershoge steiger met daarop een groot frame 
met een glasplaat. Delen van de achtergrond werden afgedekt en later aan 
het decor toegevoegd waardoor een nieuw decor ontstond – een ander 
stadsgezicht bijvoorbeeld, of een totaal veranderd landschap. 

Nik Berkhouwer is communicatieadviseur voor de Academie van 
Bouwkunst.



2120

ON  
AIR

 
ON 

AIR

Een korte film die ons van de kleinste stofdeeltjes naar oneindige ruimte brengt. Foto: Thomas Lenden



Seminar 1: 

Dawn 
vrijdag 6 februari 2015

met: 

Marieke Baan
Nederlandse Onderzoekschool voor 
Astronomie

Peter Hanselaer
Laboratorium voor Lichttechnologie

Toine Schoutens
FluxPlus Healthy Lighting

Aaron Schuster
Filosoof

Seminar 2: 

Day
vrijdag 13 maart 2015

met:

Milo Grootjen 
Sterrenkundige

Marco Pasi
Filosoof

Richard Out
Lichtvormgever

Ernst van de Wetering
Kunsthistoricus
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Seminar 3

Dusk
 

Vrijdag 22 mei 2015

met: 

Henk van der Geest
Lichtontwerper

Giny Vos
Kunstenares

Guido van Gennep
Director of Photography

Juliette Nielsen & Sjoerd van Beers  
Lichtontwerpers
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Artists in Residence aan  
de Academie van Bouwkunst 

De  
Academie 

 
 
op stelten

Maria Hagen in gesprek met Aart Oxenaar 

Samen met de directeuren van de Theaterschool, het Conservatorium van 
Amsterdam en de Nederlandse Filmacademie stond Aart Oxenaar, tot eind 
2014 directeur van de Academie van Bouwkunst, in 2004 aan de wieg van het 
Artist in Residence programma (AIR). Zij formuleerden de opdracht voor het 
hogeschoolbrede lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling. Volgens 
Oxenaar was dit interdisciplinaire en praktijkgerichte lectoraat bij uitstek een 
geschikte plek voor een programma als AIR. Oxenaar: ‘Het uitgangspunt was 
dat onze studenten met andere disciplines in aanraking moesten komen. Ik 
vond het belangrijk dat de studenten van de Academie van Bouwkunst niet 
alleen met andere disciplines samenwerkten maar ook werden blootgesteld 
aan het andere, het verrassende, het verontrustende. En dat hebben wij in de 
residencies van de afgelopen tien jaar keer op keer waargemaakt.’

verontrusting:  
essentieel voor de 
kunstopleiding

‘Juist de kennismaking en confrontatie 
met andere disciplines kan een nieu
we zienswijze of aanpak de opleiding 
binnenbrengen’, stelt Oxenaar. ‘Een 
uniek voorbeeld was de residency van 
Krisztina de Châtel. Ik heb zelden zo’n 
mooie interactie tussen zulke diverse 
disciplines gezien. Veel van onze studen
ten komen van een technische voorop
leiding; zij zijn vrij nuchter. Toen we de 
residency met De Châtel aankondigden, 
verzuchtte een van de studenten: “Je 
denkt toch niet dat wij gaan dansen!” 
Maar Krisztina heeft onze studenten 
binnen de kortste keren verleid. Ze 
hadden snel door dat deze workshop 
niet over dansen, maar over bewegen 
in de ruimte ging. En de architect, de 
landschapsarchitect en de stedenbouw
kundige maakt en organiseert ruimte: 
begrijpen hoe je je beweegt in de 
ruimte is essentieel voor het vak. Deze 
workshop heeft de studenten veront
rust, op het verkeerde been gezet en zo 
aan het denken gebracht. Dat vind ik 
essentieel voor onze opleiding, voor alle 
kunstopleidingen.’

De wereld als 
verzameling vierkantjes

‘Architect en kunstenaar Luc Deleu 
stelde zijn eigen kijk op de rol en positie 
van de architect ter discussie. In zijn 
denken is Deleu ongetwijfeld beïnvloed 
door zijn Belgische komaf. In België 
wordt volgens hem “iedereen met een 
baksteen in zijn buik geboren en wil 
iedereen zijn eigen huis bouwen”. Deleu 
denkt op een totaal nieuwe manier na 
over de occupatiepatronen op wereldni
veau. Voor hem is de wereld een verza
meling vierkantjes waarvan iedereen er 
één zou moeten krijgen om zijn stukje 
op een eigen manier vorm te geven. Dit 
is een vernieuwende kijk op architectuur 
en stedenbouw.’

Een fantastische 
beeldenstorm 

‘Reclameman Erik Kessels van Kessels
Kramer had amateurisme als thema 
voor zijn workshop gekozen. Volgens 
hem krijgen studenten al te vaak geen 
kans om verder te kijken dan hun om
heinde eigen vakgebied. Maar inspiratie 
en vernieuwende ideeën vind je juist als 
je het onontgonnen buiten durft te ver
kennen. Onze studenten gingen als ama
teurfotografen, schilders, componisten, 
beeldhouwers enzovoorts aan de slag 
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Bewegen  
in 
de ruimte

Choreograaf Krisztina de Châtel ging met studenten in een locatieproject op de Westergasfabriek en in 
de publieke ruimte op zoek naar de band tussen lichaam, ruimte en architectuur. Foto’s: Thomas Lenden

met gevonden materiaal. Er ontstonden 
Picassoachtige taferelen, er barstte 
een fantastische beeldenstorm los in de 
Academie. Een bijzondere ervaring voor 
onze studenten die uit hun comfortzone 
stapten en met nieuwe ogen naar zich
zelf en hun vak keken’, vertelt Oxenaar.

landschappen 
doorkruisen

‘Kunstenares Jeanne van Heeswijk orga
niseerde workshops op locatie en ging 
de verbinding aan met lokale initiatie
ven om van daaruit na te denken over 
wat je als kunstennaar kunt toevoegen. 
In haar gebiedsverkenning Reinventing 
the local doorkruisten de studenten 
Deltaport, een stedelijk landschap met 
polder, spoorwegen en industriële ge
bouwen, om nieuwe recreatieve routes 
te ontdekken.’

lichtvoetige gebouwen 
 
‘Het duo Adriaan Beukers en Ed van 
Hinte had een voor de architectuur on
verwachte invalshoek. Beukers, hoog
leraar Lucht en ruimtevaarttechniek en 
journalist Van Hinte experimenteren met 
licht materiaal. Ze zetten de studenten 
aan om materiaal en constructie te 
onderzoeken en naar nieuwe vooruit
strevende lichtgewichtoplossingen 
voor de bouw te zoeken, te leren voelen 
wat materiaal kan en constructies te 
bedenken vanuit het materiaal. Wie kan 
met het lichtste materiaal het hoogste 
komen? Bamboe, inflatables, touw met 
gekookte lijm: de binnenplaats was een 
vrijplaats voor tegendraadse en lichtvoe
tige bouwwerken.’

Ontregeling volgens 
goeddoordacht proces

Volgens Oxenaar zijn deze voorbeel
den exemplarisch voor alle residencies 

van de Academie van Bouwkunst: ‘De 
kunstenaars confronteerden de studen
ten met een nieuwe kijk op hun vak en 
dwongen hen een ander standpunt in 
te nemen. Ze hadden allen hun eigen 
aanpak die bij hun eigen manier van 
denken en werken past. Wat zij gemeen 
hadden was dat zij de Academie voor 
een korte periode op stelten hebben 
gezet’, aldus Oxenaar. ‘Wij hebben heel 
bewust voor deze opzet gekozen: je 
serieus met andere disciplines uiteenzet
ten en daaruit inspiratie halen om je als 
kunstenaar verder te ontwikkelen, dat is 
voor onze studenten waardevol geble
ken. Er wordt veel losgemaakt in zo’n 
periode, de Academie en haar bewoners 
zijn ontregeld, maar komen er altijd met 
een nieuwe bezieling uit.’
‘Dit is de achtergrond waarom wij het 
AIR programma zo belangrijk vinden. 
Elke keer zijn er lange en zware discus
sies in de studieleiding. De hoofden 
hebben tentakels naar andere kunsten 
en komen met voorstellen. De voor het 
AIR programma verantwoordelijke lector 
Marijke Hoogenboom is bij dit proces 
van grote waarde. Zij helpt ons om 
keuzes te maken, ideeën verder vorm te 
geven en in de praktijk om te zetten.’ 

Er kan veel meer
 
‘Ik vind het wel jammer’, zegt Oxenaar 
afsluitend, ‘dat het met de AIR’s van 
de afgelopen jaren niet gelukt is om 
ook hogeschoolbreed multidisciplinaire 
samenwerking van de grond te krij
gen. Het verblijf van Michiel Schwarz 
bij de Academie van Bouwkunst en de 
Reinwardt Academie was een eerste 
aanzet. Maar er kan veel meer. Ik ben 
ervan overtuigd dat dit soort letterlijk 
doelgerichte acties het effectiefst zijn 
om multidisciplinair samenwerken voor 
elkaar te krijgen. Goede kunst veront
rust, volgens Rem Koolhaas en ik denk 
dat programma’s zoals AIR onze stu
denten op een creatieve manier kunnen 
ontregelen.’

Maria Hagen was hoofd communicatie aan de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten en werkt nu als hoofd communicatie en marketing aan de 
Universiteit van Amsterdam.
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Theatermacher

als  
amateurs

het  
landschap 

 
 
doorkruisen

Jeanne van Heeswijk nam de studenten op de fiets het gebied in en onderzocht zo het functioneel, 
recreatief en alternatief gebruik van het stedelijk landschap. Foto: Thomas Lenden

In de Winterworkshop van de Academie van Bouwkunst ging Erik Kessels met internationale  
studenten en gastdocenten op zoek naar de amateuristische oorsprong van hun kunstenaarschap.  
Foto’s: Thomas Lenden



Over  
het project

Over  
de artiesten
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Katie  
Mitchell 

De controversionele Britse toneel- opera- 
en filmregisseur Katie Mitchell regis-
seerde opera’s bij onder andere English 
National Opera, Salzburger Festspiele en 
De Nederlandse Opera en is veelgevraagd 
gastregisseur in Duitsland. Mitchell staat 
bekend om haar uiterst accurate voorbe-
reiding, minutieuze benadering van de 
tekst en effectieve overdracht van grote 
thema’s zoals wetenschap en oorlog, 
klimaatverandering en verantwoor-
delijkheid. Ze was Brandstichter 2015 
van de Stadsschouwburg Amsterdam. 
Momenteel regisseert ze in de Brusselse 
Koninklijke Muntschouwburg de wereld-
première van Dusapins nieuwe opera 
Penthesilea. 

Over  
het project

De Britse regisseur ging aan de hand 
haar boek The Director’s Craft met de 
studenten in gesprek over haar regie-
methodiek, repertoire en het belang van 
een creative team wanneer techniek, 
film en visuele elementen een belang-
rijk onderdeel van het werk zijn. De 
regiestudenten organiseerden hierover 
een openbare HALf6 bijeenkomst in de 
Theaterschool. 

Luk  
Perceval

De Vlaming Luk Perceval is acteur 
en theaterregisseur. Hij stichtte Het 
Toneelhuis in Antwerpen, regisseerde 
bij verschillende theatergezelschappen, 
waaronder Münchner Kammerspiele 
en NTGent en was artistiek leider van 
Thalia Theater in Hamburg. Momenteel 
werkt Luk Perceval aan deel 1 van de 
trilogie Liebe. Trilogie Meiner Familie 
naar de twintig romans omvattende 
Rougon-Marquart cyclus van Émile 
Zola. Percevals fascinatie gaat daarbij 
uit naar de familie als microkosmos die 
alle problemen en fenomenen van de 
moderne samenleving in zich draagt. 
De opeenvolgende afzonderlijke delen 
van deze theatertrilogie gaan tijdens de 
Ruhrtriënnale in première.

Over  
het project 

Luk Perceval en zijn dramaturg Benedikt 
Haubrich werkten met de regiestu-
denten aan een intensief programma 
over regiemethodiek met als belangrijk 
aandachtspunt de psychische en fysieke 
belichaming van tekst. Welke aanwijzin-
gen heeft een acteur nodig om zich op 
een verdiepende manier tot de tekst te 
kunnen verhouden?  
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Steven van 
Watermeulen

Sinds de komst van Steven Van Water
meulen als artistiek leider van de 
Regie Opleiding aan de Theaterschool 
ondersteunt de AHK met het speciale 
AIR programma Der Theatermacher de 
nieuwe koers van de opleiding. In Der 
Theatermacher worden regiestudenten 
intensief geconfronteerd met wezenlijke 
vragen over diens artistieke driften, over 
radicaal en compromisloos theater en 
de maatschappelijke betekenis van de 
kunstenaar. Ze ontmoeten theaterma
kers die binnen Europa een prominen
te plaats innemen, omdat zij in staat 
zijn bijzonder repertoire te kiezen en 
relevante thema’s aan de orde stellen. 
In 20142015 waren Johan Simons, 
Katie Mitchell en Luk Perceval te gast. 
Het programma zal in 20152016 worden 
voortgezet met onder anderen Paul 
Koek en Simon Stone.  
De titel van het AIR traject Der Theate r-
macher is ontleend aan het gelijknamige 
stuk van de Oostenrijkse toneelschrijver 
Thomas Bernhard. 

Johan  
Simons

Johan Simons is een Nederlands thea
ter en operaregisseur en theaterinten
dant. Hij leidde de theatergroepen ZT 
Hollandia en NTGent en was inten
dant van de Münchner Kammerspiele. 
Simons werk werd bekroond met tal 
van (inter)nationale theaterprijzen. Hij is 
momenteel intendant van Ruhrtriënnale 
in Duitsland en opnieuw artistiek direc
teur van NTGent en zal vanaf 2017 naast 
NTGent ook Theater Rotterdam gaan 
leiden; het collectief waarin Ro Theater, 
Rotterdamse Schouwburg, Wunderbaum 
en Productiehuis Rotterdam zich hebben 
verenigd. 

Over  
het project

Johan Simons vroeg de regiestuden
ten om hun visie op drie scènes uit het 
wereldrepertoire te ensceneren. Met 
acteurs Elsie de Brauw, Pierre Bokma, 
Bert Luppes en Jacob Derwig en aan de 
hand van een sleutelscène uit Vrijdag, 
de Oresteia en Elementaire Deeltjes leer
den ze hun persoonlijke ‘radicale’ visie 
te vertalen naar acteursrijke, open en 
concrete aanwijzingen voor hun scène.  
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Door Robbert van Heuven 

Sinds 2014 leidt de Vlaamse acteur Steven Van Watermeulen de Regie 
Opleiding aan de Theaterschool in Amsterdam. Daar hangt hij liever niet 
de directeur uit, maar stelt hij zich op als intermediair die studenten laat 
kennismaken met het vak en hun eigen artistieke noodzaak. ‘Het mag een 
superpersoonlijke opleiding zijn.’ 
Steven Van Watermeulen zette de opleiding een nieuwe koers in met het 
AIR programma Der Theatermacher, waarbinnen zijn studenten intensief 
geconfronteerd worden met wezenlijke vragen over diens artistieke driften, 
over het onmogelijke en verborgene, over radicaal en compromisloos 
theater en de maatschappelijke betekenis van de kunstenaar. Dit jaar waren 
de internationaal befaamde regisseurs Johan Simons, Luk Perceval en Katie 
Mitchell te gast.

Ambacht is  
niet genoeg

Waarom wil een acteur artistiek leider 
worden van een regieopleiding?

‘Ik ben een makende speler met ervaring 
in de grote en de kleine zaal. Een speler 
die niet alleen met zijn rol bezig is, 
maar meedenkt met de regisseur en 
meezoekt naar diens dramaturgische 
lijn. Bovendien geef ik al twintig jaar les. 
Drie jaar na mijn afstuderen vroeg Dora 
van der Groen, bij wie ik gestudeerd 
had, me terug als docent. Later heb ik 
lesgegeven in Maastricht, waar ik mijn 
eigen systeem kon ontwikkelen.
Ik ben het nog steeds met Dora eens dat 
het een goed idee is om jonge acteurs 
en regisseurs te laten lesgeven op een 
opleiding. Niet alleen denken zij makke
lijker mee met hun leeftijdsgenoten, ze 
leren er vooral ook zelf van. Ze worden 
gedwongen bewust na te denken over 
wat ze altijd intuïtief hebben gedaan en 
leren die intuïtie formuleren.
Ik zie mezelf vooral als intermediair. 
Ik kan ontmoetingen initiëren, grote 
makers uitnodigen, verbindingen leggen 
tussen mijn makers en die van buiten 
de school. Ik hoop dat daar voor beide 
partijen iets uit te halen valt. Lesgeven 
is tweerichtingsverkeer. Toen Johan 
Simons hier als Artistist in Residence in 
het project Der Theatermacher op mijn 
verzoek kwam lesgeven, was het eerste 
wat hij vroeg: “Wat valt er hier voor mij 
te leren?” ’

De afgelopen jaren richtte de opleiding 
zich vooral op repertoiretheater voor de 
grote zaal. Waar moet de opleiding zich 
volgens jou op richten?

‘Natuurlijk is tekst belangrijk, maar het 
is een van de parameters waarmee een 
regisseur werkt. Uiteindelijk zijn het de 
jongeren, de mensen die we hier binnen 
krijgen zelf die de toon van de opleiding 
moeten zetten. Als iemand een vuur in 
zich heeft, een noodzaak, dan vind ik dat 
hij of zij hier binnen moet. Dan gaat het 
er vervolgens om wat hij of zij wil. We 
hebben een derdejaars die het niet eens 
is met het toneelbestel en dat opnieuw 
wil uitvinden. Dan zeg ik: doen!
We moeten onze studenten laten infec
teren door oude en jonge rotten, door 
ambachtsmensen die hen helpen hun 
identiteit te ontwikkelen. Aus Greidanus 
leert ze het ambacht – en meer dan dat – 
via de dertig parameters die de regisseur 
volgens hem tot zijn beschikking heeft. 
Dat kunnen ze daarna weer wegleggen, 
maar ze hebben er wel een keer over 
nagedacht.
Soms zijn studenten bang om tijdens de 
studie hun artisticiteit te verliezen. Jonge 
mensen willen niet dat er aan hun artis
tieke hart wordt gezeten. Dat herken ik 
wel. Maar theater maken is ook een vak. 
Iets wat je kunt studeren. Je verliest daar 
echt je ziel niet door. Het is onze taak ze 
daarvoor gerust te stellen.’

Interview met  
Steven van Watermeulen  

motto Regie Opleiding:

‘Wie jong is en niet vecht 
en overwint heeft het 

beste van zijn jeugd 
verzuimd, en een oudere 
die niet in staat is om te 

luisteren naar het geheim 
van de beekjes die vanaf 

een bergtop dalwaarts 
ruisen – diens leven is 

zinloos, hij is spiritueel 
gezien een mummie, 

niets anders dan verstard 
verleden’. 

 
(Jung 1967)
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HALf6 met Johan Simons en Adelheid Roosen. Foto’s: Thomas Lenden

De opleiding wil zich meer richten op 
de autonomie van de regisseur. Zit de 
samenleving op dit moment wel te 
wachten op autonome kunstenaars?

‘Bij het woord autonoom denk je toch te 
veel aan makers die alleen hun eigen zin 
doen. Terwijl ik denk dat autonome kun
stenaars als Luk Perceval heel toeganke
lijk theater maken. Naar zo’n krachtige 
authentieke stem willen mensen luiste
ren. Die kunstenaars hebben wij nodig, 
niet alleen in het theater, maar ook hier 
in huis.
Mij gaat het om het opleiden van ver
antwoordelijke kunstenaars. Om hun 
noodzaak. Als een voorstelling zeggings
kracht heeft en met het hart is gemaakt, 
dan lopen de zalen vol. Ik vind dan ook 
dat dit een superpersoonlijke opleiding 
mag zijn. De sleutel die we hier aanrei
ken zou de sleutel tot vele deuren moe
ten zijn. Er moet plaats zijn voor makers 
die in de grote zaal willen werken. En als 
iemand de ambitie heeft om de opening 
van de Olympische Spelen te regisseren, 
dan is dat ook goed. Maar die zaken kun 
je alleen doen als je ook geleerd hebt 
om in het kleinste zaaltje theater te 
maken.
Ik bemerk onder de studenten een angst 
voor de grote zaal. Ze voelen dat je daar 
snel voor verrassingen kunt komen te 
staan als je basisidee niet goed is. Je 
kunt niet met je ambachtelijke kennis 
een grote schouwburg komen binnen
wandelen en een potje beginnen te 
regisseren. Zeker niet als je alleen een 
tekst als ingang hebt. Je moet weten 
waarom je die tekst eigenlijk gekozen 
hebt en wat je ermee wilt doen. De 
vorm is in de grote zaal enorm bepa
lend. Zo ontstond bij Platonov van Luk 
Perceval of Platform van Johan Simons, 
waarin ik meespeelde, de speelstijl 
vanuit de vorm. Als je basis niet goed is, 
ben je vooral met esthetiek bezig. Terwijl 
de vorm je juist kan helpen de inhoud 
op te tillen.’

Hoe richt je een superpersoonlijke  
opleiding in?

‘Hoe je met iemands noodzaak omgaat, 
verschilt per maker. Je moet maatwerk 

leveren. Ik ben in elk geval bezig de 
verschillende jaren zoveel mogelijk in 
elkaar te laten opgaan. Je leert toch 
het meeste van elkaar. Voor de eerste
jaars kan de opleiding niet moeilijk 
genoeg zijn. Ze moeten binnenstebuiten 
worden gekeerd. Hun kleine fantasieën 
moeten opgerekt worden: er moet 
hoogte, breedte en diepte in komen. 
Doordat de ouderejaars studenten als 
docenten fungeren voor de jongerejaars 
leren zij beter hun eigen intuïtie te 
verwoorden. Dat is belangrijk: je moet 
de kerngedachte van wat je wilt doen 
weten over te brengen, bij voorkeur in 
een geladen zin. Alleen zo kun je dege
nen met wie je werkt bevruchten met 
je ideeën. Je kunt tegen de ontwerper 
zeggen dat je groen wilt, maar als je 
uitlegt waarom je dat wilt, kan hij daar 
waarschijnlijk veel meer mee. Dan komt 
hij misschien met dingen waar jij nooit 
aan had gedacht. Regisseurs zijn vaak 
bang hun ideeën uit handen te geven en 
zeggen dan: ik wil het zo en niet anders. 
Maar je moet juist je ideeën vroeg op 
tafel leren leggen om ook de intuïtie van 
die anderen in beweging te brengen.
Daarom hebben we onlangs vijfentwin
tig acteurs langs laten komen uit allerlei 
hoeken: uit het toneel, de performance, 
de commerciële hoek. Die hebben we 
een aantal dagen ondervraagd. Op wel
ke toetsen moet ik bij jou drukken om je 
te krijgen waar ik wil? Dat is bij iedere 
acteur anders. Volgend seizoen willen 
we in eenzelfde week tien regisseurs en 
hun vormgevers, kostuumen lichtont
werpers aan de tand voelen over hun 
specifieke werkproces.
Mijn vierdejaars heb ik geërfd van mijn 
voorganger. Ze zijn nu bezig met hun 
afstudeervoorstelling. In de aanloop 
naar de repetities hebben we ze enorm 
ondervraagd: wat wil je eigenlijk en 
waarom? Er vindt een bevrijding plaats 
nu ze merken dat ze los mogen komen 
van de tekst. Een bevrijding van hun 
eigen stijl: dus ik mag ook die kant 
opgaan?
Theater moet een tegenstem zijn. 
Het moet me verrassen, prikkelen en 
nieuwe kleuren laten zien. Anders val ik 
in slaap. Om daartoe in staat te zijn, is 
ambacht alleen niet genoeg.’

Robbert van Heuven is freelance cultuur- en theaterjournalist en dramaturg.  
Dit interview verscheen eerder in De Theatermaker.



3736

ON  
AIR

 
ON 

AIR
Fo

to
: T

h
o

m
as

 L
en

d
en



ON  
AIR

38

 
ON 

AIR

master Kunsteducatie

Fo
to

: A
n

n
e 

D
o

u
q

u
é

Henk  
Schut



Over het 
project

Beeldend kunstenaar Henk Schut
was in 2015 Artist in Residence bij de 
master Kunsteducatie. Henk Schut is al 
ruime tijd verbonden aan de masterop
leiding waar hij interdisciplinair onder
wijs ontwikkelt. Zijn veelzijdige interna
tionale kunstpraktijk is een belangrijke 
inspiratiebron voor de studenten. Als 
AIR kreeg Schut de gelegenheid om 
gedurende een programmacyclus deze 
specifieke onderwijspraktijk systema
tisch te onderzoeken en vast te leggen. 
Hij deed dit in samenwerking met cote
acher Diane Carp. Henk Schut zelf deed 
beeldend verslag van de processen die 
zich dit jaar tussen hem en de studen
ten en tussen de studenten onderling 
afspeelden.
  

Henk 
Schut

Henk Schut is beeldend kunstenaar, 
filmmaker en theater en opera regis
seur. Zijn projecten vinden vaak plaats 
op onconventionele plekken, waarbij 
zijn werk gebonden is aan deze spe
cifieke locatie. Na zijn studie aan de 
Academie voor Beeldende Vorming 
studeerde hij aan The Royal Academy 
of Dramatic Art in Londen. Hij werkte 
en woonde zestien jaar in Londen als 
beeldend kunstenaar en regisseur, 
werd tweemaal genomineerd voor de 
Laurence Olivier Award (1992) en won 
de Barclays New Stages Award (1996). 
In 1994 representeerde hij Nederland 
op de Quadriannale tentoonstelling in 
Praag. Van 20042008 was hij artistiek 
leider van Dogtroep, waar hij een aantal 
voorstellingen en installaties creëerde 
op grote schaal. In zijn studio aan de 
voormalig NDSM werf in Amsterdam 
Noord werkt hij aan zijn installaties en 
werkt hij samen met multidisciplinaire 
kunstenaars. 
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Schut is een eigenzinnig kunstenaar die 
zich als conceptontwikkelaar, regisseur 
en projectleider vooral op muziek en 
multimedia producties richt. Ik spreek 
met hem over zijn artistieke praktijk 
die even complex als vluchtig, even 
succesvol als experimenteel is. In 2014 
werd een lange reeks visuele en auditie
ve voorstellingen uitgebreid met twee 
projecten in samenwerking met het 
Van Gogh Museum; hij ontwierp de Van 
Gogh Mile en maakte de tentoonstelling 
When I Give I Give Myself. De projecten 
lijken een exponent van de groeiende 
interesse voor interdisciplinaire kunst
projecten bij musea en andere maat
schappelijke instellingen.

16 jaar london
 
Evenals de studenten van de master 
Kunsteducatie ga ik voor ons gesprek 
naar zijn werkplaats in de scheepsbouw
loods op het voormalige NDSMterrein 
in Amsterdam. Omdat ik voor de noor
delijke IJoever kies, krijg ik terloops 
iets mee van de recente nieuwbouw in 
de wijk. Henk wacht me op bij de deur 
van de loods. Eenmaal binnen is het stil. 
Het volume van de enorme hal slokt alle 
geluiden op, zelfs het doordringende 
geboor en getimmer. We klimmen een 
metalen trap op.  

‘Wat een ruimte, he?’, glundert Schut.  
‘Dat is een van de eerste dingen die ik 
de studenten mee wil geven. Dat gevoel 
van ruimte, die industriële proporties. 
Dat is iets anders dan de stad.’ 
We zitten aan een grote tafel. Langs de 
muren staan stalen stellingkasten vol 
lampen en gereedschap. Achter in de 
ruimte werkt een meisje, voorovergebo
gen over haar laptop. 
  
Zou je wat over je achtergrond willen 
vertellen? Je hebt zoveel gedaan! 

‘Ik ben begonnen als beeldend kunste
naar. Na afronding van mijn opleiding 
had ik de keuze: de Rijksacademie of de 
Royal Academy of Dramatic Art (RADA) 
in Londen. Het werd het laatste, een 
keuze die doorslaggevend was voor 
mijn carrière. Eigenlijk moest ik nu twee 
keer opnieuw beginnen, eerst in Londen 
tijdens mijn opleiding en later, toen ik 
terugkwam naar Nederland, nog een 
keer. Maar je kunt het belang van die 
opleiding moeilijk overdrijven. RADA 
was heel anders georganiseerd dan ik in 
Nederland gewend was. Er was een klei
ne groep leraren, allemaal kunstenaars, 
acteurs en regisseurs met een eigen 
beroepspraktijk en wij, de studenten, 
moesten zelf aangeven wat we wilden. 
Dat leidde tot bijzondere dingen. 
Ik ben in Londen gebleven en toen ik 
vervolgens samenwerkte met de English 

Henk Schut  
 
When I give  
I give myself  
en andere projecten

Door Saskia Monshouwer 

Film, theater en muziekproducties zijn altijd het resultaat van de toepas
sing van meerdere artistieke disciplines. Zo werkte Federico Fellini samen 
met Nino Rota en werkt Toneelgroep Amsterdam regelmatig met beeldend 
kunstenaar Maze de Boer. Als je aan muziektheater denkt, neem Heiner 
Goebbels, zal de samenstelling van de groep kunstenaars die samenwerkt 
nog veel gevarieerder zijn. Toch komt die disciplinaire veelzijdigheid in 
het kunstonderwijs niet altijd naar voren. In de Master Kunsteducatie aan 
de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten krijgt de interdisciplinaire 
kunstpraktijk echter expliciet aandacht. Bijvoorbeeld in het programma
onderdeel: Interdisciplinair Artistiek Samenwerken, dat wordt ontwikkeld 
en begeleid door Henk Schut. In het AIR project wordt hij terzijde gestaan 
door coteacher en onderzoekster Diane Carp die de werkwijze van Schut in 
kaart brengt en in een theoretisch kader plaatst.Fo
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2,2 kilo meter

rode draad

De Van Gogh Mile markeert met een rode draad het 2,2 kilometer lange pad tussen het Van Gogh 
Museum en de Hermitage. Foto’s: Artery

National Opera en de Indiase schrijver 
Vikram Seth hebben we een voorstelling 
van Hamlet gespeeld waarbij alle tekst 
uitsluitend met de ogen werd voorgedra
gen. Stel je voor! Er was geïnteresseerd 
publiek dat toekeek. En er was een 
moment waarop we naar een locatie 
zochten. Het werd Plymouth, een stad 
met grote natuurlijke havens. Van daaruit 
vertrekken schepen om in de golf van 
Biskaje walvissen te spotten. Uiteindelijk 
hebben we inderdaad met dolfijnen 
gezwommen. Het was kortom een vrije, 
waardevolle ervaring. Er was ruimte. Ik 
ben zestien jaar in Londen gebleven.’

Interdisciplinair
 
Schut spreekt enthousiast over 
Engeland. Hij articuleert en spreekt 
met zijn ogen en het is alsof hij iedere 
zintuiglijke ervaring benadrukken wil: de 
sensualiteit van het zwemmen met dol
fijnen, de indrukwekkende stilte van het 
uitspreken van een tekst met de ogen. 
Voelen, ruiken, horen, het zijn zowel per
soonlijke fascinaties als motieven in zijn 
voorstellingen. Bij het bekijken van de 
Youtubetrailer van Tallis in Wonderland, 
een voorstelling die Schut in 2009 met 
het Britse muziekgezelschap I Fagiolini 
maakt, kan ik me niet aan de indruk 
onttrekken dat het oor centraal staat. 
De uitvoering van een reeks zestiende 
en zeventiendeeeuwse muziekstukken 
wordt onderbroken door gefluister en 
andere geluiden. Dat heeft een wonder
lijk effect, want de muziek wordt niet 
verstoord. In tegendeel. Het extra geluid 
maakt je wakker, en het lijkt alsof je een 
beter inzicht krijgt in de structuur van de 
a capella zang. 

Tallis in Wonderland is een prachtige 
voorstelling waarin je invloed duidelijk 
merkbaar is. Wat betekent een interdisci-
plinaire samenwerking voor jou? 

‘De kern van een dergelijke samenwer
king is dat de kunstenaars hun eigen 
weg gaan. Ze staan naast elkaar, volgen 
hun eigen lijn, functioneren autonoom’, 
antwoordt hij: ‘Denk aan het Japanse 
Nōtheater, daarin lijken acteurs en 
musici los van elkaar te functioneren. 
Als het stuk begint komt meestal één 
acteur op. Hij kijkt je niet aan…’ – Schut 
staat op, loopt naar de deur en doet 
voor – ‘… Het gezicht schuin afgewend 
van het publiek, laat hij een stilte volgen. 
Dan begint de muzikant met een eigen 
lijn… Heel verschillend en toch versterkt 
het elkaar. Het zwijgen in contrast met 
het geluid roept een bijzondere spanning 
op. Japanners noemen dat ‘Ma’. Dat is 
bijvoorbeeld het moment dat het volle
dig stil is, nadat trommelaars tijdens een 
voorstelling voor hun leven gedrumd 
hebben. Zo’n magisch ogenblik dat je als 
het ware opzuigt. 
En dát is een van de dingen die ik stu
denten wil laten ervaren, de essentie van 
ruimte of geluid bijvoorbeeld. Dan zie je 
de potentie ervan. Je kunt ermee wer
ken. Je kunt ruimte bijvoorbeeld als een 
instrument opvatten. In het Nōtheater 
gebeurt dit ook. Onder het podium 
bevinden zich vazen die als klankkast 
functioneren dan maak je muziek met de 
vloer… Het zoeken naar essentie werd 
het fundament van dit AIRprogramma. 
In een achttal bijeenkomsten werken we 
verschillende thema’s uit. Niet in theorie, 
maar daadwerkelijk als een artistiek on
derzoek. De cursus is gerelateerd aan de 
artisticiteit van de studenten. Het gaat 
niet om het eindproduct; het gaat om 
het werkproces.’ 

 Zowel Schut als Carp benadrukken 
hoe belangrijk het is dat de studenten 
zich in hun vraagstelling beperken. 
‘Tijdens de conversatielessen wordt 
veel aandacht besteed aan hoe je een 
artistiek probleem formuleert. Niet: “ik 
wil iets doen over de dood”, eerder: “We 

De installatie In Between (2014) was tijdens de expositie Masks and Sculptures from Ivory Coast  
te zien in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Foto: Tom Lievense
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Studenten van de master Kunsteducatie aan het werk in de studio van Henk Schut aan de voormalig 
NDSM werf in Amsterdam Noord. Foto’s: Henk Schut

gaan luisteren naar de stilte.” Het besef 
dat stilte en dood met elkaar te maken 
hebben en hoe zij met elkaar verbonden 
kunnen worden, komt dan vanzelf. De 
deelnemers, die vaak ook professionele 
onderwijzers zijn, bevinden zich weer in 
de rol van de student.’ 

De rode draad
 
De manier waarop Schut over studenten 
spreekt voert terug naar zijn eigen werk 
waarin hij voortdurend ruimte zoekt en 
aan conventies ontsnapt. Waar hij zijn 
visuele en auditieve vondsten aanvan
kelijk naar het muziektheater bracht, 
brengt hij nu steeds vaker ruimtelijke 
belevingen en geluid naar locaties die 
voor statische exposities zijn ingericht. 
De installatie In Between (2014) die tij
dens de expositie Masks and Sculptures 
from Ivory Coast in De Nieuwe Kerk in 
Amsterdam te zien was, is een goed 
voorbeeld. In dit werk onderzoekt hij of 
hij met een artistieke interventie (Ma) 
een constructieve bijdrage aan de ten
toonstelling levert. De eerste opdracht 
van het Van Gogh Museum ging hieraan 
vooraf. 

Het museum vroeg Schut in 2012 om 
een oplossing te vinden voor de verwar
rende situatie tijdens de renovatie van 
het museum. Zeven maanden lang zal 
het gebouw op het Museumplein niet 
toegankelijk zijn voor publiek. Zo’n kilo
meter of twee verderop in de Hermitage, 
zal echter een selectie van werk uit de 
collectie worden getoond. Om beide 
plekken te verbinden ontwikkelt Schut 
een route waarlangs diverse beeld en 
geluidkunstwerken te zien zijn, de Van 
Gogh Mile. Het pad wordt gemarkeerd 
door een rode draad die 2,2 kilometer 
lang door stad loopt, hoog aan de ge
vels van de huizen.  
‘Toen ik het verzoek van het museum 
kreeg, dacht ik na over het werk van 
Van Gogh. Via zijn manier van tekenen 
kwam ik bij die rode draad terecht 
die een getekende lijn verbeeldt. Over 
de kleur rood zegt Van Gogh in één 
van zijn brieven dat zij een intrinsieke 
waarde heeft – de kleur staat nergens 
symbool voor, rood is simpelweg rood. 
Vervolgens zijn we gaan onderzoeken 
hoe die lijn zou kunnen lopen.’

Kwam de ervaring met interdisciplinaire 
producties je bij het verwezenlijken van 
deze projecten van pas?

‘De uitvoering van de Van Gogh Mile 
was een uitdaging. Het koord moest 

strak gespannen zijn, anders was het 
niets. Er moesten bevestigingspunten 
worden gevonden. Wist je dat alle lan
taarnpalen in Amsterdam een nummer 
hebben? En dat alle bomen geregis
treerd zijn? Een bomendokter kwam 
kijken of ze sterk genoeg waren om het 
touw te houden. Ook de magere brug 
moesten we over… Ik ben nu bezig met 
het documenteren van de Van Gogh 
Mile. Er is zoveel gebeurd tijdens de 
productie. Het is de moeite waard om 
dat in kaart te brengen. Maria Barnas, 
een van de deelnemers aan de expositie 
When I Give I Give Myself, zei tegen mij 
dat ik de verhalen daarover eigenlijk in 
een boek zou moeten opnemen…’ 
Schut neemt me mee naar een andere 
tafel. Er liggen foto’s van Amsterdamse 
gevels tegen elkaar aangeplakt. Ze 
vormen straten. Het is de start van de 
visualisering en documentatie van de 
rode lijn. 

Uiteindelijke is dat project uitgemond in 
de Van Gogh-tentoonstelling die nu nog 
loopt…

‘Ja, When I Give I Give Myself, een 
expositie naar aanleiding van het gege
ven dat het 125 jaar geleden is dat hij 
stierf. Ik had voor de Van Gogh Mile alle 
brieven van Vincent van Gogh gelezen 
en stuurde 23 beeldend kunstenaars 
en schrijvers een speciaal voor hen 
uitgekozen fragment met de vraag of zij 
daarop wilden reageren. Anish Kapoor, 
Arnon Grunberg… tijdens het lezen was 
ik op overeenkomsten gestuit die ik de 
kunstenaars wou voorleggen. Het is na
tuurlijk prachtig dat die brieven er zijn. 
Van Gogh was kunstenaar en intellectu
eel. En de verbinding die ik maken wou 
heeft te maken met ruimte, het maken 
van keuzes en nemen van risico’s. Je 
moet jezelf als kunstenaar blootgeven.’

Er is te weinig ruimte om de expositie 
uitvoerig te bespreken. Jammer, want 
aan het enthousiasme van het museum 
en haar medewerkers kan worden afge
lezen dat naar nieuwe presentatievor
men wordt gezocht en de ervaring van 
Schut is een waardevolle bijdrage. Het 
is heerlijk om geluid, muziek, beweging 
en ruimtelijke belevingen, tekst en beeld 
naast elkaar te gebruiken. Bij mijn ver
trek laat hij me een geluidsexperiment 
horen waar hij mee bezig is. Uit luid
sprekers in verschillende opstellingen 
klinken kabbelende vrouwenstemmen. 
Zij spreken over de Styx. Het is een 
prachtig geluid: het ene experiment is 
nog niet afgerond, terwijl het andere al 
weer begonnen is. 

Saskia Monshouwer is schrijfster en curator.
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Heb je altijd werk gemaakt dat door de 
leefomgeving geïnspireerd is? 

‘Ik heb een grote interesse in de leefomge
ving. Daarbuiten is natuur, maar er wordt 
ook gebouwd en geleefd. Er is infrastruc
tuur, architectuur, landbouw, fabrieken en 
al die dingen hebben betekenissen. Ze 
zijn functioneel en drukken tegelijkertijd 
iets uit van de culturele waarden van de 
mensen die er gebruik van maken. Ze 
weerspiegelen de mentaliteit en dáár heb 
ik grote belangstelling voor.’ 

Ben je ook meteen met installaties en in-
terventies in de buitenruimte begonnen?

‘Aan het begin van mijn opleiding schil
derde ik vooral, maar al snel werd de 
verf verwisseld voor fotografie en film. 
Fotograferen was een manier om mijn 
artistieke mogelijkheden te verkennen. 
Ik maakte geënsceneerde foto’s en 
films. Ken je mijn one minute classic 
Koffiezetapparaat uit 1999? Dat is een 
van mijn vroege werken.’ 

Ik knik, het is een korte film waarop 
een man in de watercontainer van een 
kleine koffiezetmachine pist. Daar waar 
normaal gesproken de glazen kan staat, 
staat nu een harige cactus die met het 
gekookte lichaamsvocht besproeid 
wordt.  

Biologische cycli
 
Je interesse voor de leefomgeving lijkt 
vaak een draai te maken naar biolo-
gische cycli. In zeker opzicht toont 
het filmpje Koffiezetapparaat ook een 
cyclus, hoewel ik niet zeker ben of die 
cyclus wel goed functioneert. Waar ko-
men die verwijzingen naar de biologie, 
voedselvoorziening of de voortplanting 
vandaan? 

‘Op mijn zestiende wist ik niet wat ik 
wilde gaan doen. Ik wou niet meer naar 
school, hoewel ik goed leren kon. Via 
een omweg kwam ik op een oplei
ding voor hovenier terecht. Die heb ik 

Helmut Dick:  
 
The genius loci 
and Other Invisible 
Forces

Over verstedelijking en het sublieme 

Door Saskia Monshouwer

De moderne leefomgeving is een merkwaardig samenraapsel van stad en 
natuur, industrie en agrarische activiteit, huizen en infrastructuur, oud en 
nieuw, mooi en lelijk, functioneel en nutteloos, aangeharkt en wild. Dat 
het spannend is om dit terrein te betreden blijkt uit de titel die kunstenaar 
Helmut Dick meegaf aan zijn Artist in Residence programma 20152016 voor 
de Academie voor Beeldende Vorming in Amsterdam: The Genius Loci and 
Other Invisible Forces. 

In deze titel is sprake van de fameuze ‘geest van de plaats’, de klassieke 
aanduiding voor de krachten die vanaf de Romeinse tijd door mensen 
bewoonde locaties moesten beschermen. Die krachten namen door de 
eeuwen heen steeds andere gedaanten aan. Zijn het in de achttiendeeeuw
se landschapsarchitectuur bijvoorbeeld de natuurkrachten, in de twintig
steeeuwse architectuur zijn het fenomenologische beschrijvingen aan wie 
de beschermende kwaliteiten worden toegedicht. Maar bij Dick komen 
achter deze vertrouwde cultuurhistorische chaperonnes nog enkele minder 
bekende en meer verontrustende gedaantes vandaan, en dat roept vragen 
op. Want welke ‘onzichtbare krachten’ bedoelt hij? Zijn er naast historische 
referenties en sociale betekenissen nog andere machten die de omgeving 
bepalen? 

In gesprek met Helmut Dick probeer ik erachter te komen hoe hij als kun
stenaar zijn omgeving ervaart en wat de doorslaggevende ideeën en impul
sen voor zijn manier van werken zijn, want hier bij zijn eigen werk is hoogst 
waarschijnlijk een antwoord op mijn eerdere vraag te vinden. 

Over  
het project

Helmut Dick organiseert in 20152016 
het AIR programma The Genius Loci and 
Other Invisible Forces aan de Academie 
voor Beeldende Vorming. De Academie 
huist vanaf 2016 in het voormalig 
Laboratorium van Shell Technologies, 
het Grootlab, in Amsterdam Noord. 
Helmut Dick neemt als AIR de verant
woordelijkheid op zich om de verhuizing 
in te bedden in een ambitieus onder
wijsproject op locatie. Met een aantal 
genodigde kunstenaars, experts en 
studenten gaat Dick op zoek naar het 
grote spectrum van mogelijkheden van 
kunst buiten ateliers, naar onconventi
onele materialen en maatschappelijke 
energie in deze buurt in ontwikkeling. 
Het programma bevat praktische op
drachten voor het nieuwe vak Kunst en 
omgeving, theoretische beschouwingen 
in samenwerking met collega docent en 
filosoof Jappe Groenendijk en openbaar 
toegankelijke activiteiten.

 
 

Helmut  
Dick

Helmut Dick studeerde aan de Rietveld 
Academie en het Sandberg Instituut. 
Na zijn afstuderen, richtte hij zich als 
beeldend kunstenaar op de beeldhouw
kunst en performances. In 2003 werd 
hij tweemaal genomineerd voor de Prix 
de Rome en won de basisprijs. Dick is 
multidisciplinair actief in de openbare 
ruimte, doceert en exposeert regelmatig, 
zowel nationaal als internationaal. Dick 
onderzoekt in zijn beroepspraktijk vaak 
de kwaliteiten van specifieke plekken. 
Zijn fascinatie ligt bij de invloed van het 
gedachtegoed van bewoners en makers 
op hun bewuste of onbewuste leefom
gevingen. Dick maakt deze zichtbaar of 
onderdeel van zijn werk.
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cap – FC Hochburg dat je in 2004 voor 
Kasteel Ringenberg in Hamminkeln in 
Duitsland maakte, een dorp langs de 
snelweg vlakbij Oberhausen lijkt toch 
ook sprake van een toenadering tot het 
publiek.

‘Bij dat werk in Ringenberg waren de 
kasteelbezoekers het uitgangspunt. Ik 
vroeg me af wat mensen beweegt om 
een kasteel te bezoeken en stelde me 
voor dat iedereen wel eens kasteelheer 
zou willen zijn. Dat is toch een van de 
belangrijke motieven van die fascinatie 
voor kastelen. Er ontstond een inte
ressante verbinding met voetbal, een 
sport waarin regelmatig gerefereerd 
wordt aan aristocratische titels. Denk 
aan de uitspraak “koning voetbal”, of de 
bijnaam van Franz Beckenbauer, “der 
Kaiser” – wat in Duitsland ook refereert 
aan Keizer Wilhelm II (S.M.). En toen 
bedacht ik dat het leuk zou zijn als 
Duitse voetbalfans een keer kasteelheer 
zouden zijn. Vandaar die enorme muts 
in de kleuren van FC Köln op een van de 
torens en op de muur ernaast de tekst: 
“1.FC Köln”. Dat het veel moeite heeft 
gekost om die muts te laten breien en 
op de kasteeltoren te plaatsen is bijzon
der maar heeft weinig te maken met de 
crux van mijn werk.’

mentaliteit en  
mystieke ervaringen

In veel van je werken is sprake van een 
anarchistische toonzetting. Je hanteert 
een bizarre humor en het lijkt erop dat 
je naar een maatschappelijk onder-
bewustzijn zoekt, zoals Amerikaanse 
kunstenaars. Ik denk aan Paul McCarthy 
of Eric Fischl. Bij het zien van het 
Koffiezetapparaat schoot me zijn ico-
nische schilderij Sleepwalker (1979) te 

binnen, veel afgebeeld in de jaren tach-
tig. Je ziet de rug van een puberende 
jongen die naakt in een tuinzwembadje 
staat in een buitenwijk, een suburb 
waarschijnlijk, heel suggestief. Kan je 
zeggen dat je het onbehaaglijke zoekt? 

‘Nou ja, onderbewustzijn… Ik gebruik 
het woord mentaliteit. Het gaat om 
grenservaringen, het oncontroleerba
re. In Eengezinswoning Rizoom / The 
Single Family House Rhizome uit 2007 
ging het mij om het horrorachtige effect 
dat uit zoiets als een wortelstok spreekt. 
Dat iets ondergronds voortwoekert, 
zoals je ook in sciencefiction films ziet, 
en dan plotseling boven de grond komt. 
Zo komt naast die prachtige roze villa’s 
in een Duitse buitenwijk, plotseling een 
klein villaatje boven de grond. Een om
geving wordt nou eenmaal niet alleen 
planmatig vormgegeven. Niet alles wat 
je ziet is functioneel. Een omgeving 
weerspiegelt evenzeer de mentaliteit 
van haar gebruikers en bewoners. Je 
kunt er de manier waarop wij denken 
aan aflezen als je goed kijkt.’ 

‘Maar misschien is er meer. In het 
verleden werden mystieke ervaringen 
vaak aan de natuur verbonden. Zo werd 
over het sublieme gesproken, de rauwe, 
ongecultiveerde natuur van bijvoorbeeld 
vulkanen en bergen. In onze tijd is het 
grootse deel van de natuur verdwenen, 
er is vrijwel niets meer wild en ongecivi
liseerd. In het verlengde daarvan vraag 
ik me soms af of je in een moderne ste
delijke omgeving een equivalent van die 
ervaring kan vinden. Kunst kan volgens 
mij situaties creëren die deze mystiek 
voelbaar maken. Door kunst kan je de 
mentaliteit die een omgeving meebe
paalt, leren zien. Je leert het gedrag van 
mensen en hun rituelen te herkennen en 
begrijpen.’

Saskia Monshouwer is schrijfster en curator.

In Slaveld zo groot als een torenflat / Lettuce field as big as a sky scraper building pootte Dick  
10.000 slaplanten voor een flatgebouw in Gropiusstadt, Berlijn. Foto’s: Lothar M. Peters, Helmut Dick

helemaal afgerond voordat ik besloot 
om naar de kunstacademie te gaan.’

Speelt dat in je werk een rol? 

‘Het komt in ieder geval vaak goed van 
pas. Toen ik in Berlijn het werk Slaveld 
zo groot als een torenflat / Lettuce field 
as big as a sky scraper building maak
te, een werk uit 2001, wist ik hoe ik de 
grond moest bewerken en hoe lang het 
zou duren voordat de slakroppen oogst 
klaar zouden zijn, namelijk een week 
of drie. Maar het is een misverstand 
dat mijn werk altijd over ecosystemen 
en biologie zou gaan. Voorangsdome / 
Priority dome uit 2012 gaat bijvoorbeeld 
helemaal niet over biologie of natuur, 
maar over verkeer.’

Het werk Voorangsdome / Priority 
dome is een 8 ton zware koepel met 
een diameter van circa 11 meter en een 
hoogte van 6 meter die bovenop het dak 
van het Middelzeehuys in Leeuwarden 
werd geplaatst. In het gebouw zijn 
Rijkswaterstaat en de Dienst Landelijk 
Gebied gevestigd. De constructie weer
spiegelt een gedachte over Nederland. 
Ze is namelijk met 250 voorrangsborden 
bekleed. Behalve dat het patroon van de 
eigele vierhoeken een vrolijk contrast 
met het modern witte gebouw vormt, 
lijkt de boodschap dat in Nederland 
iedereen altijd voorrang heeft – of wil 
hebben.

Slaveld zo groot als een torenflat / 
Lettuce field as big as a sky scraper 
building is een veld van 1.200 vierkante 
meter waarop Dick zo’n 10.000 slaplan
ten aanbouwde. Het veld spiegelt de 
gevel van een veertien verdiepingen 
tellend flatgebouw in Gropiusstadt bij 
Berlijn en geeft je een indruk van het 
formaat van zo’n modernistische stape
ling. Je staat er niet altijd bij stil hoeveel 
gezinnen eigenlijk in zo’n flatgebouw 
wonen. Mogelijk draagt het werk verder 

bij aan de discussie over de slagscha
duw van flats, daarnaast bevat het 
referenties aan de voedselvoorziening 
van stedelijke conglomeraten.

Hooligans als 
kasteelheren

Als je naar je werk kijkt, lijkt het alsof je 
sterk sociaal betrokken bent. Is dat zo? 

‘Betrokkenheid is niet het juiste woord. 
Mijn kunst is in ieder geval niet sociaal 
geëngageerd, als je dat bedoelt. Het is 
geen ontmoetingskunst, al heb ik in 
Berlijn met grote interesse de sociale 
interactie in de buurt bekeken. De sla 
werd gratis aan de mensen uitgedeeld, 
waardoor interessante contacten zijn 
ontstaan. Maar mijn interesse is afstan
delijker, abstracter.’ 

‘Ik ben geïnteresseerd in stedelijke 
gebieden en dan met name in de 
rafelranden en grenzen, bijvoorbeeld in 
de rand van de stad. Dat is een archety
pische grens. Daar bevinden zich grote 
volkswijken, denk aan de Bijlmer in 
Amsterdam, de Banlieues in Parijs of 
Gropiusstadt bij Berlijn. Het zijn wijken 
waar veel gebeurt. Er wonen grote groe
pen mensen en het is interessant om 
na te gaan hoe daar geleefd wordt. Hoe 
functioneert de omgeving, de moderne 
en andere architectuur? Wat betekent 
het als je mensen stapelt? Wat zijn de 
achterliggende boodschappen van zo’n 
omgeving. De moderne architectuur 
bijvoorbeeld wordt inmiddels sterk 
bekritiseerd. Mensen willen geen beton, 
wordt dan beweerd, maar liever een 
eigen huisje en een tuin. Toch vertellen 
beide woonvormen iets over de manier 
waarop we denken.’

Je zegt dat je niet betrokken bent, 
maar uit een ander groot project dat ik 
van je ken De muts FC Hochburg / The 

De Muts – FC Hochburg / The cap – FC Hochburg toont een enorme gebreide muts op een van de torens 
in de kleuren van voetbalclub FC Köln en op de muur ernaast de tekst: ‘1.FC Köln’. Foto: Thomas Wrede
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Het nieuwe vak kunst en 
omgeving 
3de jaars studenten Beeldende Vorming, 
mede begeleid door Aldo Kroese

In de hedendaagse kunstpraktijk reage
ren kunstenaars en ontwerpers op de 
lokale en globale omgeving waarbij ze 
ingaan op zaken als sociale structuren, 
netwerken, politieke organisaties of me
diastrategieën. Binnen de thematiek van 
Genius Loci and Other Invisible Forces 
maken de studenten een individueel of 
groepswerk, waarbij ze uitgaan van ‘de 
maatschappij als materiaal’. De module 
eindigt met een publieke presentatie op 
locatie in Amsterdam Noord.

Interdisciplinair keuzevak  
The genius loci and  
Other Invisible Forces 
met studenten Theaterdocent, mede 
begeleid door Jappe Groenendijk 
 
Bij dit keuzevak volgen studenten het 
theoretische gedeelte van The Genius 
Loci and Other Invisible Forces, zij lezen 
en bediscussiëren de theoretische en 
filosofische teksten van onder anderen 
Alain de Botton, Marc Augé, George 
Perec, Guy Debord, Jean Baudrillard, 
Nicolas Bourriaud en Claire Bishop. 
Uitgangspunt van dit programma onder
deel zijn filosofische beschouwingen van 
(mensgemaakte) landschappen, locaties 
en ruimtes en de hierin weerspiegelende 
maatschappij. Daarnaast bezoeken de 
studenten gezamenlijk de lezingen en 
filmvertoningen die onderdeel zijn van 
het AIR project. De gastsprekers zetten 
de door hen getoonde werken in een 
universeler kader en geven hiermee een 
divers beeld van praktijken die immate
riële (maatschappelijke) verhoudingen, 
processen of gebeurtenissen laten zien. 
De studenten maken op deze manier 
kennis met een breed spectrum van 
mogelijkheden binnen een ruimer kunst 
en werkbegrip.

Openbare evenementen
 
–  Filmvertoning Ausländer Raus  

van Christof Schlingensief:  
21 september 2015.

   Lezingen:
– Helmut Dick: 31 augustus 2015,
– Tilmann Meyer Faye: 7 september 2015,
– Mariëlle Videler: 5 oktober 2015,
– Wapke Feenstra: 2 november 2015,
– Matthias Schamp: 30 november 2015,
– Nils van Beek (TAAK): 11 januari 2016,
–  Libia Castro & Olafur Ólafsson:  

26 februari 2016,
– Metahaven: 18 april 2016,
– Stephen Wilson: 27 mei 2016
 
–  Feestelijke projectpresentatie op  

locatie in Amsterdam Noord:  
10 juni 2016. 

250  
voorrangs-
borden

koepel van

Het werk Voorangsdome / Priority dome van Helmut Dick is een koepel bovenop het dak van het 
Middelzeehuys in Leeuwarden. De constructie is met 250 voorrangsborden bekleed. Foto’s: Helmut Dick

Programmaoverzicht  
AIR Helmut Dick

The Genius Loci and Other Invisible Forces bestaat uit een aantal onderde
len die de Academie voor Beeldende Vorming met andere gemeenschappen 
verbindt:

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Baudrillard
http://www.ahk.nl/beeldende-vorming/actueel/agenda/2015/09/21/auslaender-raus-film-te-zien-in-het-artisti-in-residence-programme-the-genius-loci-and-other-invisib/
http://www.ahk.nl/beeldende-vorming/actueel/agenda/2015/09/21/auslaender-raus-film-te-zien-in-het-artisti-in-residence-programme-the-genius-loci-and-other-invisib/
http://www.ahk.nl/beeldende-vorming/actueel/agenda/2015/11/02/lezing-marielle-videler-in-het-programma-the-genius-loci-and-other-invisible-forces-van-artist-in-re/
http://www.ahk.nl/beeldende-vorming/actueel/agenda/2015/11/30/lezing-marielle-videler-in-het-programma-the-genius-loci-and-other-invisible-forces-van-artist-in-re-1/
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ON AIR 
uitgave 7, januari 2016

ON AIR bericht over het Artist in Residence 
programma van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten.
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Helmut Dick verkent de buurt in Amsterdam Noord met studenten van de Academie voor  
Beeldende Vorming. Foto: Helmut Dick
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