
I. OPDRACHT FEBRUARI VEERLE

Zoek 3 kunstwerken waarin je de volgende concepten in terugvindt:

• Lineair / picturaal
• Verhaal, spektakel, beweging, het spel
• Gevoelens, leven / dood, het leven
• Overdaad, overdrijving
• Prikkelend, frivoliteit, voyeurisme, naakt
• Decoratie, interieur
• Beleving, immersie
• Hedendaagse kunst



ANJA NABUURS



Attitude
Marti de Greef



Muze
2005
Brons, 125 cm.

Helmond



Auguste Rodin
Iris, messenger
of the gods, 
1891

Constantin Brancusi
Slapende muze, 1909



De muze

- Balanceert op haar billen, ze ligt verleidelijk achterover. Eén been is volledig gestrekt, het andere opgetrokken. Haar bovenlichaam is gedraait en ze heeft een holgetrokken rug om in balans te 
blijven.

- Enerzijds zijn lichaamsdelen uitvergroot, zwaar geaccentueert, en anderzijds zijn lichaamsdelen afgeknot of zelfs geheel weggelaten.
- De afwezigheid van hoofd en armen richt alle aandacht op de ongebruikelijke houding.
- Het beeld is in evenwicht en straalt energie en kracht uit. Maar ook passie.

- Barokke accenten vergroten de beweeglijkheid. (overdadig gespierd, wellustig)

- Het beeld is matglanzend, uitnodigend om aan te raken

- De muze van Marti is zijn echtgenote Christien. Ik herkende haar in een winkel omdat ze een zilveren halssieraad droeg. Daarin herkende ik het werk van Marti.

Marti de Greef
1951, Eindhoven
Bronsgieter van beroep
Opleiding: Vrije Avondacademie te Eindhoven



Madonna der dagen
Gerhard Lentink



Madonna der dagen
Opus 35
2009 – 2010
Hout, multiplex, staal, polychromie, lakwerk
132 x 132 x 388
Collectie Beeldengalerij Het Depot, 
Wageningen



Turning Torso
Wolkenkrabber, Hightech-architectuur, Neofuturisme

Turning Torso is een wolkenkrabber in de Malmö. De toren werd ontworpen door Santiago Calatrava en is geïnspireerd op een ruggengraat in een torso waarvan de schouders ten 
opzichte van het bekken zijn gedraaid. De toren heeft een hoogte van 190 meter en telt 54 verdiepingen.



Santiago Calatrava ging uit van een mannentorso voor zijn wolkenkrabber Turning Torso.
Gerhard Lentink ging uit van een wokenkrabber om een vrouwelijke torso te ontwerpen

Madonna → Vrouwlijke torso
Der dagen → de factor tijd. Achter elk deurtje zit ‘tijd’ opgeborgen.

Het beeld is een soort schrijn, een plaats voor het bewaren van kostbare zaken.
Het is ook een soort van columbarium, een urnenmuur.

In elk kamertje zit een afgerond leven verborgen. De schrijn is een ‘allerzielenbeeld’ 
geworden.
De uitgekozen levens zijn verbeeld door het geboorte- en sterfjaar van de bewoner wat 
op de achterwand gestempeld is.
Op de binnenkant van de deurtjes is een vallend blad gestemd omdat Allerzielen op 2 
november, midden in de herfst dus, gevierd wordt wanneer de blaadjes van de bomen 
ons ontvallen.

Gerard Lentink koos voor de bewoners van zijn schrijn mensen uit die hij niet persoonlijk 
gekend heeft, personen die hij alleen kende door de werken die ze hebben nagelaten. 
Het is een willekeurige keuze. Hij heeft zichzelf beperkt tot vijf categoriën: componisten, 
schrijvers/dichters, schilders, beeldhouwers en heiligen.

Bewoners
- 94 composisten, 107 dichters/schrijvers, 100 schilders, 37 beeldhouwers en 32 heiligen
- 31 vrouwen en 339 mannen
- De oudste is Homerus. Hij kreeg een ereplaats bij het hart.
- De jongeste een Duitse beelhouwer Rainer Kriester (1935 – 2002)
- De laatst overledene is de Vlaamse schrijver Hugo Claus (1929-2008)
- Er hangt een legenda aan de muur van het depot met daarop alle namen en jaartallen
- De bewoners zijn gelijkmatig verdeeld over de 20 verdiepingen. 

(nationaliteit, geslacht, eeuw, categorie)

De bewoners kunnen elkaar bij leven niet tegengekomen zijn, maar ik vind het leuk om 
me voor te stellen dat ze elkaar in de wandelgangen ontmoeten.

Ik vind het een mooi, troostrijk en optimistisch beeld.
Het is een allerzielenbeeld. Het viert de overwinning op de dood. De kunstenaars 
hebben met hun onsterfelijke werken de dood overwonnen.
Het is een eerbetoon aan vele eeuwen westerse cultuurgeschiedenis



Het beeld staat opgesteld in de hal van beeldengalerij Het 
Depot in Wageningen. Het staat ruim opgesteld, een 
blikvanger met zijn imposante grootte.
Het beeld is strak en glad afgewerkt. Het is een statisch beeld, 
maar door het kunnen openen van de deurtjes zit er beweging 
in.
Dan ontstaat er contrast tussen het blanke hout en de 
hemelsblauwe binnenkant.

Gerard Lentink
- Geboren in Deventer 1956
- Academie voor Beeldende Kunsten St. Joost, Breda 

(1975-1980
- Maakt houten beelden



Stefan Bleekrode

Manhattan Avenue



42 x 35 cm
2018
Inkt

- Lineair
- Vogelvlucht perspectief
- Hedendaags

Je denkt, dit is Manhattan, dit heb ik in het echt gezien.
Maar dit is geen natuurgetrouwe kopie van een echte stad. Het is voornamelijk een 
creatie van de verbeelding en herinnering van Stefan Bleekrode. Iconische 
gebouwen die hij de moeite waard vindt neemt hij over in zijn tekening. De rest is 
een verzinsel.

Een harmonieus beeld van een stad. Realistisch en plezierig.

Een spel van licht en donker, perspectief en schaduw.



Genua
60 x 45 cm
2021
Inkt

- Lineair
- Meerdere perspectieven
- - kijkhoek van meer dan 90 graden



De speling met het licht is te vergelijken met Caspar van Wittel.
17de-eeuwse schilder. Hij is een belangrijke grondlegger van de zogeheten vedute, 
stadsgezichten.

In de finesse zou je een evenbeeld van Escher kunnen zien.



Stefan Bleekrode
- Eindhovenaar, 35 jaar
- Autodidact
- Talent van het jaar 2021 (Stichting Kunstweek)



ANJA GIEGAS



Royal fashion: 
something old…

Moschino, herfst/wintercollectie 
2020

Inspiratie uit de 18de eeuw
pruiken
hoepelrokken
strikken
kragen en mouwen
borduursels
fluweel
prints, toile de Jouy



…and something new: 
* hoepelrok mini



* toile meets anime



* hedendaagse 
materialen



Onderwater-
barok 
onderwaterfotografie van 
Christy Lee Rogers

eigen techniek
zwembad
gewone mensen
‘s nachts

kleur
spektakel
beweging 
heftig
onaards

Harmony, 2018

https://www.christyleerogers.com/


Evolution, 2018



How Christy Lee 
Rogers is pushing 
the boundaries of 
underwater 
photography

If the world earth could speak, 2010

https://www.cnn.com/style/article/christy-lee-rogers-underwater-photography/index.html


Barokke 
beestjes

Frans Snijders (1579-1657) 

specialist in jachttaferelen, 
dieren en stillevens (bloemen, 
planten, groenten, fruit)

dynamiek
levendigheid
textuur

werkt vaak voor Rubens

Jong everzwijn gegrepen door een jachthond, Frans Snijders,  1620



Geketende Prometheus, P.P. Rubens, +/- 1611-1618



Boeren op weg naar de markt, 
Jan Boeckhorst en Frans 
Snijders, jaren 1630



Frans Snijders : dieren, groenten en fruit

Jan Boeckhorst: personages en landschap



HILDE VERSMISSEN



Caravaggio

Caravaggio (1571-1610), De 
geseling van Christus, 1607, 
olieverf op doek, 286 x 213 cm

Het schilderij toont de geseling van 
Christus na zijn arrestatie en proces 
en voor zijn kruisiging. 

Het tafereel werd traditioneel 
afgebeeld voor een zuil, mogelijk 
verwijzend naar de rechtszaal van 
Pilatus. 



Caravaggio
De zuil waaraan Christus is vastgebonden, is 
de spil van het schilderij.
Om hem zijn twee van de beulen 
gerangschikt, één aan de zijkant en één 
achter de kolom.

Het licht wordt gebruikt om de aandacht te 
vestigen op de cruciale delen van zijn 
compositie - het gezicht en de romp van 
Christus, de gezichten van de twee beulen en 
de hand die de zweep buiten beeld houdt .

De lichamen van de beulen  komen uit de 
schaduw en benadrukken met groot drama de 
gebeurtenis die het schilderij vertelt. Het 
rauwe woeste gezicht van de linkse buil 
contrasteert met het lijdzame gezicht van 
Christus.

Christus wordt hier heel imposant en fysiek
uitgebeeld. Hij draagt enkel een lendendoek ,
zodat je zijn gespierd lichaam duidelijk kan
zien.

Hoe zeer de drie ruwe, getaande figuren, de
beulen van Pilatus, hem ook belagen,
vastgrijpen en knevelen, in het machtige licht
dat van boven naar onder op zijn goddelijk
lichaam en zijn bleke huid valt, lijdt hij
gelaten, haast in zichzelf gekeerd.

.



Caravaggio
Je ziet de figuren haast bewegen. De 
beulen tonen eerder ruwe handelingen : 
De ene bindt Jezus vast terwijl de ander 
aan zijn haren trekt. Op de voorgrond 
maakt een derde zijn gesel gereed: de 
dreiging van meer onheil is duidelijk. 

Daarmee contrasterend lijkt het lichaam 
van Christus bijna een dansende beweging 
te  maken. 

Christus zit in die hangende pose omdat 
de folteraar aan de rechterkant zich afzet 
tegen de kuit van Christus, terwijl de 
figuur aan de linkerkant zijn haar stevig 
vasthoudt met zijn vuist.

Verhaal, spektakel, beweging, • 
Gevoelens, leven / dood, het leven • 
Beleving, immersie •



David G. Tretiakoff
Het werk van de heden 
daagse Franse filmmaker 
David Gheron Tretiakoff
draait vaak om de sociaal-
politieke bewegingen van het 
Midden-Oosten. Hij probeert 
de psychosociale impact van 
nationale onderdrukking en  
internationaal terrorisme 
bloot te leggen.

Deze reeks van deze vier 
werken heet Immolation
(zelfverbranding)

https://kadist.org/people/david-g-tretiakoff/


David G. Tretiakoff

De reeks Immolation toont vier
Arabische revolutionairen die zich
publiekelijk opofferen door
zelfverbranding en daarmee het begin
van de Arabische Lente inluiden. De
afgebeelde martelaren zijn Mohamad
Bouazizi uit Tunesië, Ahmad Hachem
as-Sayyed uit Egypte, Ahmad al-
Matarneh uit Jordanië en Hamza Al-
Khatib uit Syrië.

De kunstenaar verwijst naar de 
martelingen, maar ook naar  de 
meest ultieme daad van verzet in de 
vorm van zelfvernietiging.

Tretiakoff stelt zelf : Ze pleegden niet 
zomaar zelfmoorden. Het is ook een 
daad van sociale vrijgevigheid. Ze 
dragen het woord van een groep. Je 
verdedigt niet alleen je persoonlijke 
zaak als je jezelf in brand steekt.

https://kadist.org/people/david-g-tretiakoff/


David G. Tretiakoff

De set toont de evolutie van een 
opoffering: benzine, ontsteking, 
verbranding en dood,

De werken zijn gemaakt door met 
het gloeiende uiteinde van rokende 
sigaretten te tekenen op fragiel 
rijstpapier. ’Nadat hij honderden 
sigaretten had gerookt 
om Immolation te creëren , werd 
David Tretiakoff ziek. ’

De gaatjes van de sigaretten in het 
papier maken het rijstpapier zeer 
kwetsbaar. Het licht schijnt door de 
gaatjes en werpt schaduwen op de 
muur. (dit is spijtig genoeg niet te 
zien op de beelden)

https://kadist.org/people/david-g-tretiakoff/


Het eerste stuk laat zien hoe de 
benzine in een stroom over de 
martelaar gaat, en wel over zijn 
hele lichaam. 

Hij heeft reeds een brandende 
lucifer vast, dus je weet wat zijn 
bedoeling is. 

Je voelt hier al de spanning en 
de ernst van de boodschap. 

De set verhaalt  de evolutie van een opoffering: 
benzine, ontsteking, verbranding en dood. 

David G. Tretiakoff

about:blank


De set toont de evolutie van een 
opoffering: benzine, ontsteking,
verbranding en dood

De martelaar is omgeven met rook, 
die in een spiraal rond zijn lichaam 
draait. Je weet dat hij zichzelf in 
brand heeft gestoken. Je ziet zijn 
gezicht niet, maar het lichaam is 
staat in een onnatuurlijke houding, 
het hoofd en een arm naar de 
hemel gericht. Verwacht hij dat hij 
naar de hemel gaat voor zijn daad? 

David G. Tretiakoff

https://kadist.org/people/david-g-tretiakoff/


De set toont de evolutie van 
een opoffering: benzine, 
ontsteking, verbranding en 
dood

De martelaar staat nu in brand , 
en loopt in pijn (wanhoop?) 
naar de kijker toe. 

Hij loopt weg, maar er is geen 
weg terug. Zijn reikende hand 
lijkt wanhoop uit de drukken.  

David G. Tretiakoff

https://kadist.org/people/david-g-tretiakoff/


David G. Tretiakoff

De set toont de evolutie van een 
opoffering: benzine, ontsteking, 
verbranding en dood 

Je ziet het instortend lichaam van de 
martelaar. De kleuren zijn veel intenser 
dan die van de vorige 3 stukken. 

Er is maar een stukje van het hele vel 
ingenomen door het beeld (in 
tegenstelling tot de 3 vorige stukken), 
wat de verslagenheid en het ‘einde’ (de 
nakende dood) benadrukt. 

https://kadist.org/people/david-g-tretiakoff/


David G. Tretiakoff

Conclusie: de 4-delige  set van deze hedendaagse 
kunstenaar zet een zeer aangrijpend verhaal neer, waarin 
de kijker onverbiddelijk wordt meegetrokken. De figuren 
zelf ‘tonen’ geen gevoelens (je ziet hun gezicht niet), maar 
hun houding en  de gebruikte materialen (rijstpapier, 
brandende sigaretpeuken, lichtinval door de ‘gaatjes’) en de 
opvolging van de beelden maken dat de boodschap zeer 
sterk overkomt. De zelfdoding is een daad van verzet, er 
lijkt voor de personen in kwestie geen andere optie meer 
over om hun onmacht tegen het regime en hun ellende uit 
te drukken. 
Sigaret is op zich ‘eindig’ en ‘vergankelijk’, en maakt een 
directe link met de sequentie van de stukken: van 
aansteken  tot de as die overblijft, dus van ontsteking 
lichaam tot dood door verbranding.
De gaatjes van de sigaretten in het papier maken het 
rijstpapier zeer kwetsbaar (onmacht). 
Je kan er vanuit gaan dat , doordat het licht schijnt door de 
gaatjes en schaduwen werpt op de muur, dat je het gevoel 
krijgt dat er nog meer gelijkgezinden zullen volgen of de 
zelfde onmacht voelen (verzetsdaad voor het goed van de 
gemeenschap),

Verhaal, spektakel, beweging, gevoelens, leven / 
dood, beleving, immersie, hedendaagse kunst

about:blank


Johannes Vermeer

De schilderkunst (1666-1668)

Olieverf op doek, 120 x 100 cm

De schilder gebruikt  veel 
allegorische symbolen om een beeld 
te geven aan de kijker van de status 
van de kunst en de kunstenaar.

Geen voorstudies gekend: doek 
werd eerst bedekt met grijs als 
basiskleur. Dan heeft Vermeer 
vermoedelijk de compositie 
gemaakt met witte krijtlijnen. 

Voor de elementen zoals het 
gezicht, de stoel, de kroonluchter,… 
werd vermoedelijk de camera 
abscura gebruikt. Een van de 
meest opvallende aanwijzingen 
voor het gebruik van de camera 
obscura is de onscherpe weergave 
van de draperie die over de rand 
van de tafel hangt. De echte focus 
van het schilderij ligt verder naar 
de achtergrond.



Johannes Vermeer

Het verdwijnpunt van compositie 
situeert zich net onder de knop aan 
de linkerrand van de kaart., vlak 
voor het meisje (lijnperspectief)

In de zwart-wit marmeren vloer, 
met vijf tegels steeds een kruis 
vormend, heeft Vermeer zijn 
beheersing van de leer van het 
perspectief laten zien. 



Johannes Vermeer
De schilder schildert Clio, in de 
Griekse mythologie de muze van de 
geschiedenisschrijving, wat kan 
duiden op de historische weergave 
als een functie van de schilderkunst.

De lauwerkrans symboliseert eer en 
glorie (mogelijk voor de schilder?), 
die voor de toekomst bewaart 
blijven. 

De bazuin duidt op de faam die de 
schilder kan krijgen.

Het boek symboliseert de 
geschiedenis: de schilder hoopt dat 
zijn werk bewaard blijft. 

Het masker dat op de tafel ligt kan 
gezien worden als symbool van 
imitatie, een van de functies van 
een schilderij.



Johannes Vermeer
De kaart op de achtergrond heeft 
ook met geschiedenis te maken. 

De Noordelijke Nederlanden werden 
in 1648 met het Verdrag van 
Münster onafhankelijk van Spanje, 
maar de Zuidelijke Nederlanden 
niet. 

Vermeer zou deze scheiding 
uitgebeeld hebben door een scherpe 
vouw langs de grens tussen de 
protestantse republiek en de rooms-
katholieke Spaanse Provincies te 
schilderen. 

De kroonluchter zou een symbool 
zijn van de neergang van de 
Spaanse macht. Aan het planfond 
staat het symbool van de 
Habsburgers (2-koppige adelaar), 
maar de kaarsen ontbreken. 



Johannes Vermeer

Het gordijn en de stoel vormen een 
donkere voorgrond die de kijker 
naar gebeurtenis erachter leidt. 

Door slechts kleine delen van de 
kaart, de trompet en het stilleven te 
bedekken, verleidt Vermeer de 
toeschouwer om het tapijt helemaal 
terug te trekken, waardoor hij niet 
alleen visueel, maar ook fysiek in de 
geschilderde illusie wordt betrokken 
(repoussoir)

Het licht dat door de raam valt geeft 
het doek energie, door het licht-
donker contrast. 



Johannes 
Vermeer
Het schilderij geeft een decoratief 
interieur weer. 

Kleurrijk gordijn, verschillende 
attributen, kroonluchter,…

De textuur van de gordijn is zeer 
nauwgezet weergegeven. 
Stippeltjes lichte verf accentueren 
het weefsel van het gordijn. 

Het gezicht van Clio is dromerig en 
picturaal weergegeven. 



ANGELIA LEIJTEN



De schommel
Fragonard
1767

◦ Olieverfschilderij wordt gezien als een 
van de meesterwerken van de Rococo, en 
het beste werk van Frogonard.

◦ Het schilderij is in opdracht gemaakt van 
de toneelschrijver Charles Collé. Hij wilde
dat De Schommel bewogen werd door een 
bisschop. De bisschop was een stap te ver
voor Fragonard.

Het schilderij staat ook bekend als De 
vrolijke ongelukjes op de schommel.



Caravaggio
1571  1610

◦Narcissus
◦ Barok

◦ Caravaggio schilderde Narcissus in Rome in een vroege periode 1597, aan
de vooravond van zijn roem.

◦ Narcissus is typerend voor de schildersstijl van Caravaggio. Hij zet een 
figuur fors neer tegen een donkere achtergrond. Voorzag deze van een 
dramatische verlichting.

◦ Kenmerkend eenvoudige maar doeltreffende compositie.

◦ Lange tijd was het onzeker of dit werk van Caravaggio was, recent 
onderzoek bevestigd de authenciteit.



Rinus van de Velde / Tim 
Van Laere
◦ Inner Travels.
◦ Monumentale, verhalende teksten, houtskooltekeningen. Tekeningen en teksten met een 

verhaal. Maakt veel in zijn atelier.

◦ Het atelier is een laboratorium waar mogelijkheden van fictie worden getest en 
geëxperimenteerd.

◦ Elke tekening kan gezien worden als een projectscherm waarop zich een one shot movie 
afspeelt, vol verhalende details al dan niet met opschriften.

◦ Rinus van der Velde 1983

◦ Wordt beschreven als de James Dean van de kunstwereld van België, gekend als
workaholic en steevast met een sigaret in zijn mond.

◦ Rinus van de Velde en Tim Van Laere werken al meer dan 10 jaar samen. Tim Van Laere is 
een van de toonaagevende galeristen van ons land. 

◦ Tim Van Laere Gallery in Antwerpen.

◦ You tube Tim Van laere/Rinus van de Velde



TRUKE VAN GOMPEL



The clockshop van Job Koelewijn.
Tijd gevangen in een afgesloten
klokkenwinkel, die zelf traag heen en 
weer slingert als een pendule. De klok-
tijden zijn verschillend, maar staan stil. 
Je kunt dit beeld zien als een
hedendaags vanitassymbool, maar in 
de huidige periode doet het werk ook
denken aan het moment waarop de 
wereld door de pandemie tot stilstand
leek te komen terwijl de tijd
onverminderd en ongrijpbaar
doortikte.



The beanery Edward Kienholz 1965 
Tijd en dood
De figuren hebben als gezicht een
klok. Een duidelijke verwijzing naar de 
tijd. De wijzers die op 10:10 uur staan
suggereren wenkbrauwen. De bruine 
kleuren in het café roepen het idee op 
van ouderdom, verval. 
Tijd is voor Kienholz de ruimte die 
iedereen heeft tot aan de dood. Over 
de Beanery zei hij eens: ‘ Het hele
ding symboliseert het verloop van de 
echte tijd ( gesymboliseerd door een
krant) naar de surrealistische tijd in de 
bar waar mensen hun tijd verspillen, 
de tijd doden, de tijd vergeten en de 
tijd negeren.’



Pearl Scapino Ballet Rotterdam 
Pearl ademt de rijke, theatrale sfeer van 
de barok en is gemaakt met de vaart en 
dynamiek van nu. Romantiek, pracht en 
praal, verleiding, maar ook decadentie en 
verval zijn de elementen die tot leven zijn
gebracht. Vol overgave wordt de liefde
bedreven luchtig plezier, maar ook intriges
en roddel. Onder de rijkbestikte jurken
komen doorschijnende onderkleding en 
ontblote bovenlijven vandaan.



The bloomsbury group



CORRY STUYTS



ALFRED STIEGLITZ 

- picturaal
- verhaal: rijkelijk geklede dame schrijft een brief; 
waarschijnlijk aan de persoon op de foto die op 
tafel staat; hartjes aan de muur suggereren dat 
het om een liefdesbrief gaat
- interieur: zonnestralen geven decoratie op de 
muur en het tafelkleed
- speelse toets door het vogeltje in de kooi
- positieve sfeer door de zon die binnen schijnt, 
het raam dat open staat; de kijker krijgt een goed 
gevoel



CORNELIS TROOST

- picturaal
- verhaal: een groep mensen speelt een spel; 
dame rechts kietelt de geblinddoekte man 
(humor); tweede dame van links houdt de 
geblinddoekte man voor de gek door hem een 
takje voor te houden (humor)
- accenten gelegd door licht en donker
- beweging: dynamische lucht en waaiende 
boom 



REMBRANDT

- picturaal
- verhaal: de profeet Jeremia treurt over de 
verwoesting van Jeruzalem; hij had dit voorspeld; 
de verwoesting wordt links afgebeeld
- licht en donker 
- gevoelens: treurende profeet



THOMAS GAINSBOROUGH

- krijttekening en toch picturaal
- verhaal: vrouw houdt een roos in haar hand
- suggereert beweging door gearceerde 
achtergrond en door het feit dat de vrouw haar rok 
optilt om een stap te zetten



WILFRIED RAUS



RAFAEL, De School van Athene, 1509, fresco Stanza della Segnature Roma, 770 cm br

Picturaal

Verhaal : de oorsprong van 
de denkwereld van het 
Westen. Alle belangrijke 
filosofen van het oude 
Griekenland en hun denken. 
Dat zijn vele verhalen 

Decoratie/interieur/perspec-
tief



JOSEPH WRIGHT OF DERBY:  De alchemist op zoek naar fosfor, 1771

Picturaal

Verhaal en beweging:  een bevreemdend beeld van de eerste 
prille pogingen voor het ontstaan van de wetenschap (chemie) 
( een soort laboratorium) maar nog gemengd met een mystiek 
religieuze inslag. 

Beleving : je wordt meegetrokken met de omhoog gerichte, van 
mystiek vervulde blik van de alchemist. De belichting van één 
kant werkt hieraan mee.



Verhalend/verstilde  beweging 

De ontheiliging van het heilige/ de secularisatie
Indringend confronterend

Hedendaags 

https://ludwigdelatter.wordpress.com/2012/08/09/jan-fabre-pieta/pieta-

jan-fabre-2/

JAN FABRE, Pieta, 2011, Biennale Venetië

https://ludwigdelatter.wordpress.com/2012/08/09/jan-fabre-pieta/pieta-jan-fabre-2/


DIRK STERCKX



Les deux cousines
De mooiste nek ooit geschilderd

circa 1716
Antoine Watteau (1683-1721) 
Louvre





Sam Jinks, Australië, °1973 
Woman and Child (2010) - 145 x 40 x 40 cm





Sam Jinks aan het werk:  
https://www.youtube.com/watch?v=47it6Ny1KGs

https://www.youtube.com/watch?v=47it6Ny1KGs


EXPO HYPERREALISME – TOUR & TAXIS BRUSSEL
MOMENTEEL TE ZIEN IN LYON



El Greco (1541-1614)

De opening van het vijfde 
zegel van de Apocalyps, of 
het visioen van Johannes 
(1608-14). 

225 cm× 200 cm

Metropolitan Museum of 
Art, New York.
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