
 

Installatie: Ideeën voor thematische uitwerking levensvragen 
 Baas over eigen leven 

 recht op euthanasie  

 tekort aan orgaandonaties  

 een wand mnet allemaal afbeeldinhgen van ziekenhuizen, slaapkamers/ziekenkamers, 

bejaardentehuizen, operatiekamers, wijkzusters, krantenberichten over de kosten van de 

gezondheidszorg, staatjes met levensverwachting [opgebouwd zoals bij Magenta 9]  <> 

een persoon op een stoel naast een leeg bed, met de lucht van Keuls water / lelietjes van 

Dalen, waar de hele tijd gezucht en gekerm uitkomt ; wat doet dat met je? Hoe zinvol zijn 

al die behandelingen? Wanneer is het genoeg?  

 

 verklaring van de rechten van de mens;  een duidelijke rode  lijn waarvoor zich dit 

begeeft  en achter de lijn een wattige ruimte (die je dus niet mag betreden)  

 

 een motor  & een spoor van organen en codicil > harten, levers,  longen, nieren   > het 

geluid van een sirene 

 motorblok / helm, met hart  of foto van ouderen op een motor met donorcodicil 

 

 Wat doet het met je als je bijvoorbeeld 10 minuten , 30 minuten niets mag doen, vast op 

een stoel moet zitten, in een ruimte waarvan geen prikkels uitgaan? 

 

“Ik zoek mezelf” (dementie) 

 het dolen in zichzelf van iemand met dementie 
alsmaar rondjes lopen , labyrint. Labyrint op de vloer uitzetten met tape en daarbinnen 
silhouetfiguren plaatsen die als het ware steeds rondjes lopen. Silhouetfiguren wat 
gebogen , eventueel met stok ‘oud’. Simpele belijning, van staalband of rondstaal;  Zo 
uitlichten dat er een schaduw figuur op de grond valt =  de persoon is zijn eigen ik 
verloren door het ziekteproces.  Of uittekenen met krijt op de grond. Wat overblijft is 
slechts een contour in een tredmolen.  Boven de grond op paaltjes met doorzichtig 
plastic het labyrint, zodat je er doorheen kunt kijken diffuus, alles ziet en er toch niet uit 
kunt. 

 wand met beelden van allemaal energieke jonge mensen in de kracht van hun leven: 

druk, jachtig straatbeeld met allemaal mensen, drukke perrons ochtendspits mensen op 

weg naar hun werk  et cetera <>, een stoel met een kussen met banden,  een tikkende 

klok, een paarse sjerp van een priesterkleed en een bijbel erop   

 stoelen met banden en ertussen een voetbalspel, kegelbaan, kaarttafel > zinloos aanbod, 

want ze kunnen er geen gebruik van maken 

 

 Biologisch, logisch 

Foto’s van intensieve veehouderij of een berg met kippenveren; allerlei gezondheidsclaims; 

wereldkaart erbij, met allerlei vlieg-, boor- en treinbewegingen en vrachtwagentjes 

kinderspeelgoed, spuitbussen met DTT en dat soort dingen (eventueel opgebouwd zoals 

bord met briefjes en foto’s van Tal R) . Vieze geurtjes: tegendraadse prikkel. Tegenstellingen 



 

 Puberbrein, laat je niet flessen  

Brein (vleeskleurige panty’s vullen en in elkaar draaien, verwerken als een brein  met daaruit 

allemaal bolletjes = hersencellen die eraan gaan . Op de grond kris kras stel barkrukken. In de 

hersenpan en ervandaan allerlei elektriciteitsdraden (hersenen, zenuwcentrum), geluidjes 

van scanapparaat kassa,  AR (Augmented Reality)  erin te verwerken?   

 

De chemische formule van alcohol en de cijfermatige formule van alcohol, eventueel iets 

mee te doen.  (beetje in de lijn van Tomas Saraceno? Zoals die met de kubussen; eventueel  

te verwerken in bovenstaand beeld) 

 

 Mappa muncdo 

Plattegrond van omgeving Zwijsenstraat, stratenplan overnemen op schaal. Met tape 

overnemen en aan plafond hangen met op plek van school paarse sjerp naar beneden van 

bisschoppelijk paars. / Eventueel steeds uitproberen. Met stoepkrijt tekenen  / stukjes tape  

op de vloer en steeds vastleggen hoe het er een week later uitziet.  

 

  Luchtfoto’s omzetten in basis vorm 
 Pukkelpop  tentjes terrein >  ruimte met stenen in kleur alsof je er van bovenaf opkijkt . 

grote ruimte vloeroppervlak. Eventueel gezichten de stenen  maken subtiel, zodat er 
emotie inkomt.  [denk aan Schutte] geluid van popconcerten. Stenen eventueel volgens 
een mathematisch patroon neergelegd [naar Walter de Maria], 5,7,9,;5,9,7; 9,7,5; 
7,9,5;9,5,7,;7,5,9.  5,7,5; 5,9,5; 7,5,7 ; 9,5,9; 9,7,9; 7,9,7. Fubenaci-reeks et cetera. 

 Flyover  >  basisvorm uitwerken in staal of hout 
 Meanderende rivier >  uitwerken in dun plaatstaal (met giethars?). Polijsten! = spiegelen 

omgeving erin. Door de gang laten lopen van de school.  geluid van stromend water. 
Eventueel verschillend in hoogte, zodat je eronderdoor en overheen kunt. Eventueel van 
bovenaf bewegend licht  erop projecteren zodat het als het ware stroomt???  En met in 
‘het bewegende water’ eventueel teksten, zodat de woorden stromen; bijvoorbeeld 
gedichten en songteksten met het woord water erin ‘troubled water’ of in de plaat 
krassen en het licht erover laten gaan in een beweging met de loop mee, zodat er ‘vaart 
‘in het water komt. Als de toeschouwer door het licht loopt, onderbreekt het de 
beweging van het water en de leesbaarheid van de teksten (dan moet het geluid ook 
stoppen, of geluid achterwege laten). Wat doet de kleur van het licht? Rode rivier / 
blauwe rivier…. (metamorfose ) 

 Stadsplattegrond  > kernvorm eruit destilleren, tussenruimte eventueel op te vullen met 
brillosponzen als rag.  Daarin openingen en van onderen uitlichten, schaduwen op het 
plafond.  Of als terpachtig uitwerken en de patronen overnemen in/ inkloppen in  het 
materiaal, eventueel met uitsparingen. Geluiden van de stad erbij: sirenes, toeterende 
auto’s, optrekken, een klok die luidt, vogeltjes, winkeldeuren die open en dicht gaan, …. 

 Afsluitdijk >  strakke vorm in korten-staal of zoiets als grote vorm en dan  buiten. [hoe 
hierin installatie-idee te verhogen…] 

 Bollenveld > abstraheren naar vorm: de strakke lijnen van het veld.  strakke staalkabels / 
lijnen  met kleurvlakken ertussen – rood = tulp, geel = narcis; of wat dunner materiaal, 
moet wel blijven staan, maar eventueel te bewegen met ventilatoren , eventueel 
combineren met geurverspreiders  

 Terrasje vol met mensen. > Lege stoelen en op de grond overal schaduwen als 
karakterisering van personen uitzetten in tape.  geluid  van klinkende glazen en 
geroezemoes 

 Windmolens >  over het buitenterrein in het grasveld uitzetten. Letterlijk, maar op een 
vervreemdende locatie. Lichter materiaal, zodat ze kunnen draaien .  

 Groenteveld  ( asperges, veld boerenkool, rode kool . prei) >  ruimte ermee vullen, 
buiten – binnen, ritmiek. Strak patroon in vierluik.  



 Vol parkeerterrein >   
 Vol strand > gestilleerde mensenmassa met allemaal parasols in kleuren of juist in één 

kleur, in de hal van het gebouw, zodat je er vanuit het trappenhuis op neer kunt kijken of 
juist in de tuin en dan over de hele tuin of een gekadreerd stuk. 

 

 Contouren: 

 Zwaluw in vlucht en anderen en als een soort puzzelsculptuur in elkaar en met elkaar 

verbinden 

 

 


