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Tijdelijk mobiel verblijf 

Inspiratie: snelle optrekjes van niet-honkvaste mensen (tent, iglo, …). 
Behuizing zonder de natuur uit te sluiten. Zowel wereld als huis.  
Voorstudies:  
- Constructie met behulp van plastic: vorm om hoofd, met fohn verwarmen en in vorm brengen, 

fixeren: soort van doorzichtige tentwaaier. Idee van kwal: je eigen behuizing bij je, (te) grote mate 
van transparantie. Prototype klein. Nadeel: grote mate van vrijkomen van dampen tijdens 
productie! 

- 2. Constructie van kippengaas: vorm om hoofd. Bedoeling omtrekken met papiermaché en in 
schilden aanbrengen (demontabel). Afwerken met natuurlijk lijkende materialen (riet, bamboo): 
geent op idee van een ‘beverhol’ als onderkomen. Sfeertekening. Basisvorm klein.  
Nadeel: te (op)gesloten, weinig flexibel in ruimte 

- 3. Constructie: flexibele buis; gebogen buisframe, overspannen met nylonachtige stof; soort van 
grote toffee.  Nadeel: vrij veel van dergelijke constructies recent op de markt in luxe segment 
tuinmeubelen. Associatie: over the top. Sfeertekening. 

- 4. constructie met behulp van satéstokjes en tie rips / dik tekenpapier. Flexibele tentachtige 
nomadenvorm. Komt tegemoet aan gevoel van vrijheid, tijdelijk verblijf. Steeds andere 
mogelijkheden. Mogelijkheid combineren meer gesloten en meer open vormen. Afhankelijk van de 
gewenste privacy, lichtinval. Al naar gelang gezelschap eventueel uit te breiden. Modulair. 
Opgebouwd uit driehoeken en een enkele rechthoek. Basisvorm klein. 

Vorm, Inhoud, Functie 

Constructie 
Bouwwerk is geometrisch / mathematisch en modulair van opzet: alsof er ieder moment ‘tenten’ 
kunnen worden toegevoegd of weggehaald. Zoals ook de natuur kan uitdijen en inkrimpen. De 
panelen gaan met elkaar een organisch geheel aan.  

- Skelet - systeem –  compositie-elementen. 
- Redelijk stevig - rationeel / geometrisch- herhaling van delen - onderlinge samenhang. Eenheid in 

beeld tussen ruimte en massa.  
- ‘Beweging van ruimte’: vlakken kun je op verschillende manieren positioneren. Serieel te 

schakelen en uit te bouwen.  Vrij om te springen met de compositie van de elementen. Iedere 
module uit te breiden met individuele uitwerking van iedere module. Rust en beweging vullen 
elkaar aan.  

- Optimaal benutten van de mogelijkheden van het materiaal  
 karakter - gevoelswaarde - robuust – transparant, privacy.  
 evenwichtige / gevarieerde combinatie van eenvoudige materialen als panelen:  

stof, karton, (bolletjes) plastic, jute, sheets, leer, kippengaas,  
- Herkenning van de basisvorm - simpel - praktisch - basaal - duidelijk – eenvoud.  
 
 
Kaderontkennend; a(symmetrisch; driehoek-mathematisch; modulaire eenheid; ruimtelijk-semi-transparant; duidelijke 
contouren; doorkruising, daar waar   panelen aan elkaar worden bevestigd en elkaar overlappen; meer neigend naar convex 
(‘bol’), zij het niet-gesloten, open werk en daarmee onderdeel  van een groter continuüm. 

 
 
Functie 
Symbolisch - de functie voorbij.   
- Gebaseerd deels op de idee van: geometrisch-ruimtelijke opvatting van de verhoudingen tussen 

de verschillende punten ( pythagoreeers). Tetraktys (symbolische figuur met mythische 
betekenis). Elke zijde van de driehoek bestaat uit drie punten en in het midden bevindt zich een 
enkele punt, de Eenheid., waaruit alle andere getallen ontstaan. Het getalsmatige teruggebracht 
tot het ruimtelijke, het rekenkundige tot het geometrische. De uit drie rijen van vier punten 
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gevormde driehoek is een symbool van de volmaakte gelijkheid. Het totaal van de punten is 
tien en met deze tien punten / getallen kunnen alle andere getallen worden gevormd.  De decade / 
tetraktys omvat alle wijsheid van het universum, alle getallen en alle mogelijke berekeningen. Een 
onbegrensde aaneenschakeling van driehoeken, als mathematische opvatting van de wereld. 
{vorm van driehoek wat aangepast, zodat hij iets hoger is, waardoor ik een minder besloten gevoel in de ruimte ervaar]  

-  Het getal vier wordt synoniem voor”: kracht, gerechtigheid, en soliditeit.  Vier elementen, 
vier windstreken, vier primaire eigenschappen (angst, boosheid, vreugde, verdriet), kosmische 
vier van sterren aan de hemel / vogels in de lucht / vissen in het water / mensen op het land; 

- Harmonie door de tegenstelling: eenheid en veelheid, begrensd en grenzeloos, vierkant en 
rechthoekig. Evenwicht tussen contrasten. [Umberto Eco, De geschiedenis van de schoonheid, Bert Bakker, 

Amsterdam, 2010, pp 64- 77] Panelen: mijn herinneringen bij me: gevlochten repen fotomateriaal (en 
alternatief uit te werken,toe te voegen videostrookrepen gestikt op doek als uitbreiding van dit 
genre). Foto’s en inspiratiebronnen.  

- Panelen: mijn inspiratiebronnen bij me: afdrukken van kunstwerken in 3D en 2 D die me hebben 
geïnspireerd (ondermeer bij mijn opdrachten kleur en ruimte). Bram van der Velde, Kristin Baker, 
Anneke Wilbrink, Nico Molenkamp, Kathe Kolwitz, Jules Victor Genisson, Ensor (masker), Tony 
Cragg, Tanja Ritterbex. 
De ruimte is daarmee drager van lief en leed, van de fantasie.  

- Panelen: diagram  met betrekking tot vruchtbaarheidstekens (meanderende vorm).( Ook in 
de tijd van de Klassieken verworden tot een belangrijk decoratief element. Het bij elkaar komen 
van verschillende mythologisch ervaren gegevenheden (aanwezigheid van water, aanwezigheid 
van vruchtbare grond, aanwezigheid van een warm schijnende zon).  Basis 
vruchtbaarheidstekens waaruit later het teken van de meander met zijn geometrische 
configuratie ontwikkelt, wat teruggaat op zich herhalende golfbewegingen als betekenis van de 
zich duizend jaren herhalende kringloop der seizoenen. [Jean Leering, Beeldarchitectuur,  Het samengaan 

van architectuur en beeldende kunst, Thoth, Bussum, 2001, pp. 192 – 201] De meanderende vormen staan voor 
het begin van het leven. De figuur beweegt tegelijkertijd voorwaarts en zijwaarts, in die zin 
heeft de invulling te maken met tijd, mijn levenstijd. [ uiteindelijk niet aangebracht, omdat kleine transparante 

onbewerkte panelen de andere panelen beter tot hun recht laten komen. Bij ‘uitbreiding’ optioneel. Nu verwerkt op de 
foedraal,( te maken) van fleecedekens] 

 

Omgeving 
Kan overal: voet zandverstuiving, rand van bosgebied of in bosgebied, duingebied, weidelandschap. 
In de ruimte opgebouwd en in ruimte aanwezig, zonder zich ermee te verbinden.  
Tegelijkertijd binnenruimte min of meer afgeschermd. De panelen maken connectie tussen de 
basispanelen (kartonnen papier beklede driehoekconstructies) en de buitenruimte (natuur). 
Ogenschijnlijk is de basis gesloten. De blik krijgt een beperkt doorzicht. Het geheel kan asymmetrisch 
worden opgezet, waarmee de ‘tent’ uit de beslotenheid komt, maar ook symmetrisch en meer gesloten 
worden opgesteld. Rust en ruimte vullen elkaar aan. 
Neergezet in een strakke (binnen)ruimte versterkt het tijdelijke karakter. 
 
Materiaalverwerking 
Stroken foto gevlochten; afbeeldingen kleurkopie kunstwerken (op sheets) reproduceren; repen film 
vervlechten; gevlochten ruw touw met dunne zijde in meandervorm op (transparant) kaasdoek 
vastzetten;  
 
Varianten vrij van betekenis: verpakking verzendmaterialen en daarop stofconstructies a la origamie-
achtig; gespannen binnen fietsbanden (zie voorbeeld uitwerking); ‘dubbelzijdig’ raamwerk zwart /grijs 
ducktape (zie voorbeeld uitwerking); verpakking stro-achtige eierdozen (ronddeeleieren) met elkaar 
verbinden; 
 
De panelen zijn bevestigd met tie rips. De tie rips onderstrepen de idee van ‘onvast’ of ‘voorlopig’ 
karakter.  
 
[Constructie vervaardigd uit rondstaal; bamboo ook uitgeprobeerd , buigt door en geeft minder strak effect; bovendien hebn ik 
het staal eerst laten eroderen voor de ‘doorleveing’. Nadeel rondstaal is zwaar – totaal van alle frames 13 stuks is 25 kilo -; 
aluminium zou een optie zijn, maar niet voor de studie, want te kostbaar en ik heb geen apparatuur om aluminium te lassen]  
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stroken papier   

japans vlechtwerk 

fietsbanden vlechten  ducktape vlechten 

 


