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Beschutte hutten 

Heb jij dat ook wel eens, dat je het ene moment de wijde wereld in wil trekken en het vol-

gende moment je juist lekker thuis terug wilt trekken in je eigen hutje? 

Hoe fijn het ook is om vrij te zijn, soms is het net zo prettig om de buitenwereld te laten voor 

wat het is. Om je eigen plekje op te zoeken waar jij je veilig voelt. Iedereen heeft wel zo'n 

plek. Voor de één is dat zijn kamer of een zelfgemaakte hut, voor de ander een fantasiewe-

reld. In de tentoonstelling Rebel House laten verschillende kunstenaars zien waar zij zich vrij 

en veilig voelen. 



0.1  Rots in de branding 

 

Het eerste kunstwerk in de tentoonstelling lijkt wel een rots! Maar is het dat ook…? 

Kijk eens door het raam. Wat zie je? Noem drie dingen. 

 

1. Tafel, houten bankje 

2. Lichtje 

3. Stopcontact 

 
Maak de deur open en ga gezellig binnen kijken. Wat zou jij in deze ruimte gaan doen? 

Lezen, spelletje spelen, muziek luisteren, gamen, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit kunstwerk, genaamd Orgone = energie, hoort bij een serie verplaatsbare 'homes'. Met 

deze huisjes wil kunstenaar Joep van Lieshout laten zien dat jij je overal thuis kunt voelen. 

De huisjes staan niet alleen in het museum, maar worden ook gekocht door gewone men-

sen.  

Zou jij het □ wel of □ niet leuk vinden om jouw huiswerk in zo’n huisje te maken? Leg uit. 

Eigen invulling. 

 



0.2  Enter de tent-er 

 

Je hebt vast wel eens een tent van oude dekens gebouwd om in te spelen. Kunstenaar Se-

bastiaan Schlicher houdt nog steeds van tenten bouwen. Van welke materialen is deze tent 

gemaakt? 

       x  Lakens   x  Krantenpapier  □ Hout 

       x  Aluminiumfolie  x  Vuilniszakken  □ Gips 

 

Stap de tent binnen. Je zult zien dat de wanden zijn beschilderd.  

Welke figuren herken je? Noem er vier. 

 

1. Constructie van huizen 

2. Schema's  van bomen 

 

Het is donker in de tent, maar toch kun je de schilderingen goed zien. Het lijkt wel alsof de 

schilderingen licht geven!  

Hoe komt het dat het lijkt alsof de schilderingen licht geven? 

Hij heeft de figuren met een speciale lichtgevende, fluoriserende verf geschilderd. Door de 

paarskleurige lamp (blacklight) licht de verf op. 

 

In de tent staan vijf tv's. Op ieder scherm is iets te zien over het leven van Sebastiaan.  

Beschrijf waar één film over gaat? 

Op één van de films interviewt de kunstenaar een andere 

kunstenaar. Een ander filmpje laat een concert zien waarin 

de kunstenaar in een band speelt, maar er is ook een film-

pje over zijn communie. 

 

Bij elke tv hoort een schakel waarmee je het geluid kunt 

aanzetten van één van de tv's. Probeer maar eens.  

 

Schrijf twee titels van de video's op. 

Amerikan teenager, Ritual de lo habitual, Live @ SMART 

Project Space, Territorial pissings, Mister Goodtrips 

3. Waterval, rivier 

4. Wegen, landkaart 



0.3  Doe het zelf-centrum 

 

Op de eerste verdieping staat een grote stellage van hout en steigermateriaal. Sommige din-

gen die erin zitten zul je herkennen en sommige dingen zijn een beetje apart.  

Beschrijf eens wat je ziet.  

IJzeren stangen met een houten dak, bruine bankjes, een soort gewichten zoals in een fit-

nessruimte, witte poppen, wc, keuken, kraan, lampen, bed met de afdruk van een lichaam, 

deken, flessen drank, enz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kunstenaar nodigt je uit om dingen te doen. Wat kun je in deze ruimte doen?  

Slapen, sporten, douchen, naar de wc gaan, drinken, iemand gevangen zetten, enz. 

 

In het bouwwerk zie je drie witte poppen. Wat doen zij volgens jou? 

 

         Pop 1    Pop 2    Pop 3 

     Ligt te slapen of heeft         Hangt over een stang of         Hangt met zijn hoofd in de 

      te veel gedronken                 doet een fitnessoefening       wasbak of heeft overgegeven 

 

Het bouwwerk heeft veel zaken die je normaal ook in een huis tegenkomt maar toch wil het 

niet echt gezellig worden. Hoe komt dat?  

Het is een open ruimte, er zit een soort van gevangenis in, er zijn koude/harde materialen 

gebruikt. 

 

De naam van het werk is Bonnefantopia. Het werd speciaal gemaakt voor het Bonnefanten-

museum in Maastricht. Utopia betekent de ideale wereld.  

Vind je dat Joep van Lieshout een ideale wereld heeft gemaakt?   □  Ja    □ Nee         



0.4  Gekke foto's 

  
Lara Gasparotto is fotograaf. Op de muur hangen verschillende foto's in kleur en zwart-wit. 

Het is een egodocument. Hoewel ze er zélf niet op staat, legt ze haar leven vast op foto.  

Waaruit bestaat haar leven?   

Ze portretteert haar familie en vrienden, ze gaat graag zwemmen, in bad, feesten, tenten 

bouwen op bed, enzovoort. 

 

 

 

 

 

                        

De moeder van Lara  

Gasparotto 

 

Een andere fotografe is Anne Lass. Zij wil laten zien hoe mensen met elkaar en de natuur 

omgaan. Het lukt haar met haar foto's van het gewone dagelijkse het bijzondere te laten 

zien. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de foto met de ijsbeer.  

Wat maakt deze foto zo bijzonder? 

Een ijsbeer woont normaal op de Noordpool. Op deze foto zwemt de ijsbeer in een soort  

zwembad in een groene omgeving, een dierentuin. De zwemmende beer lijkt zo wel een 

uitgeknipt plaatje tussen het groen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoek een foto uit die jou het meest aanspreekt.  

Beschrijf in een paar woorden wat je op deze foto ziet? En waarom je hem gekozen hebt? 

Eigen invulling. 



0.5  Racemonsters 

 

Even verderop staat nog een kunstwerk van Atelier van Lieshout: twee bruine, leren stoelen. 

Waar doen dit soort stoelen jou aan denken? 

De vorm van de stoel zie je ook bij tandartsen, maar deze is aan één kant open en heeft 

een minibar. Het rolstoelgedeelte laat je denken aan mindervalide mensen. 

 

Deze zogeheten Bonnefantenkarren zijn eigenlijk heel bijzonder.  

Kun je aangeven waarom? Noem drie redenen. 

 

1. De stoelen kunnen rijden door middel van een hendel. 

2. De stoelen hebben maar één armleuning en hoofdsteun. 

3. Er is ruimte voor flesjes drinken en tijdschriften. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je mag met de stoel langzaam door de expositie rijden. Wat heeft de kunstenaar volgens jou 

met de Bonnefantenkarren bedoeld? 

De stoel nodigt uit om erin te gaan zitten en te gaan rijden. Op die manier word je 

onderdeel van het kunstwerk en kun je de kunstwerken om je heen op een andere manier 

ervaren.  



0.6  Op de schop 

  
Als je de laatste ruimte inloopt, zie je op een groot scherm een afbeelding verschijnen die ie-

dere paar seconden verandert van samenstelling.  

Hoe komt het dat we bijna nooit hetzelfde beeld zien?  

De afbeelding wordt geprojecteerd door vier (overhead)projectoren die op de grond staan 

en volgens een bepaald ritme aan en uit gaan. 

 

De afbeeldingen die je op het scherm ziet, zijn projecties van 'collages'. Wat is een collage?  

In het woord collage zit het woord 'colle' en dat betekent in het Frans 'lijm'. In dit kunst-

werk zijn voor de projectie verschillende materialen in laagjes over elkaar gelegd (niet ge-

lijmd). 

 

Welke materialen hebben de kunstenaars voor de collages gebruikt? Noem er drie. 

1.  Papier        2.  Plastic             3.  Doorzichtige folie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor dit kunstwerk hebben twee kunstenaars samengewerkt. Deze kunstenaars, Dirk Bours 

en Sven Bormes, maken vooral schilderijen. De één werkt meer figuratief en de ander meer 

architecturaal. In de geprojecteerde collages zijn beide werkwijzen gecombineerd en zou je 

ook een schilderij kunnen noemen. 

Zou jij het werk omschrijven als een x muurschildering, x lichtschildering of □ graffiti? 

Waarin verschilt het van een schilderij? Noem drie dingen. 

Dit kunstwerk is minder statisch, het beweegt, het is met licht geschilderd, er zijn appara-

ten en er is elektriciteit voor nodig. De projectie ontstaat doordat er licht door de collages 

heen schijnt en op de wand wordt geprojecteerd. 



 


