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Dit jaar hebben de leerlingen van havo 5 en vwo 6 voor het vak beeldende vorming gewerkt
aan de hand van onderwerpen die te maken hebben met zingeving. Er kon gekozen worden
uit de volgende vijf thema’s:
1. Verlichting
2. (schijn)werkelijkheid
3. Citaat van Jules Deelder: ‘Het gaat om jezelf. De zin van het leven, dat ben je zelf. Zo
eenvoudig ligt het.’
4. Citaat van Lao-Tse: ‘Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder.’
5. Foto van Thomas Hawk:

De leerlingen worden gestimuleerd om niet te dicht bij deze thema’s te blijven maar juist op
zoek te gaan naar originele invalshoeken. Ze werken gedurende het hele jaar aan één
thema. Om dit grondig te onderzoeken wordt er veel geëxperimenteerd. Hierbij wordt alle
vrijheid geboden wat betreft vorm en materiaalkeuze. Een belangrijk criterium is de
originaliteit en authenticiteit van het werk. Uiteindelijk ontstaan er 3 verschillende
werkstukken, waarvan één ruimtelijke versie en twee platte werkstukken. De variatie is zeer
divers. Al deze werkstukken zijn te vinden in deze prachtige eindexamententoonstelling, die
helaas alleen digitaal te bezichtigen valt. De link is te vinden op de website van het
Marianum https://marianum.nl

Dylan Boerboom – havo 5

Barbies addiction
Het werkstuk ‘Barbies addiction’ staat voor alles wat Barbie niet
mag zijn volgens volwassenen. Barbie is namelijk een voorbeeld
voor veel kinderen. Geen enkele ouder wil horen van zijn kind dat
hij of zij graag net als Barbie drugsverslaafde wil zijn. Bij dit
werkstuk wilde ik dus de schijnwerkelijkheid van Barbie laten zien.
Hoe makkelijk het is om een onschuldig stuk speelgoed een hele
andere betekenis te geven. Ook wilde ik laten zien dat het voor
kinderen niet uitmaakt wat de betekenis is achter het speelgoed,
zolang het maar leuk verpakt zit en er mooi uit ziet. Dus misschien
moeten volwassenen zich wat minder zorgen maken over hoe
Barbie er uit ziet. En meer zorgen maken over de boodschap die
zij hun kinderen willen meegeven met het speelgoed dat we ze
geven.

Barbies historie
Het werkstuk ‘Barbies historie’ gaat over de inspiratie voor Barbie
toen ze ontwikkeld werd. In tegenstelling tot wat veel mensen
denken werd Barbie niet alleen maar ontwikkeld voor haar
perfecte looks maar zat er een diepere betekenis achter. Barbie
zou een voorbeeld moeten zijn voor jongens en meisjes,
geïnspireerd op idolen om te laten zien dat iedereen een idool kan
zijn. Met dit werk wilde ik alle bekende vrouwen van vroeger en nu
weergeven d.m.v. de grijze afbeeldingen. Boven alle grijze
afbeeldingen staat het grote jeugd idool: Barbie. Het verhaal
achter het werkstuk is een oude foto collage met idolen uit de tijd
van oma. Een tijdje later vindt de kleindochter de collage, zij
besluit vervolgens net als haar oma haar grote idool bij op de
collage te plakken.

Real life barbie
‘Real life barbie’ gaat over de manier waarop Barbie wordt
geïnterpreteerd door volwassenen. Barbie zou het ideale
lichaam hebben en dat is daarbij het enige dat telt. Geobsedeerd
door botox en andere plastische chirurgische behandelingen,
ruineren deze vrouwen niet alleen hun eigen gezicht maar ook
het imago rondom Barbie. De gehele boodschap van Barbie als
positieve invloed word overschaduwd door rode opgespoten
lippen en de zwarte silhouetten van de botoxspuiten.

Zoé te Bogt - Human?
Mijn werken zijn gebaseerd op het citaat van
Jules Deelder: ‘Het gaat om jezelf. De zin van
het leven, dat ben je zelf. Zo eenvoudig ligt
het.’ Met dit werk wil ik laten zien dat er ook
leven buiten de aarde is. Ik ben hier
geïnspireerd door het heelal. Ik heb
sterrenbeelden met elkaar verbonden tot
mensfiguren, daarom de titel Human? In deze
beelden zijn twee mensfiguren geabstraheerd
weergegeven.

Zoé te Bogt - Telepathy
In dit werk is het heelal afgebeeld met daarin
de sterrenbeelden. De verschillende
mensfiguren heb ik in dit werk op allerlei
manieren weergegeven. Ik heb de
gecombineerde sterrenbeelden in de
bijhorende figuren nageschilderd en sterren
met elkaar verbonden d.m.v. een lijntje.
Doordat ze met elkaar verbonden zijn heb ik de
titel Telepathy gegeven.

Zoé te Bogt - Lights
In dit werk laat ik de mensfiguren apart zien.
Om het mensfiguur heen heb ik het symbool
van het sterrenbeeld in verschillende kleuren
weergegeven. Sterren geven vanaf de aarde
licht vandaar de titel Lights.

Noa van Dijk – Overheers
‘Overheers’ gaat over een individu die een ander individu overheerst of opzadelt met zijn problemen.
De verschillende texturen staan voor de verschillende calamiteiten en het staande effect staat voor het
feit dat de persoon bedolven wordt onder die problemen waarmee hij onnodig opgezadeld wordt.

Noa van Dijk – Régnant
‘Régnant’ gaat over geen controle hebben over je eigen lichaam, omdat iemand anders dat over jouw
lichaam heeft.

Noa van Dijk – Maatschappij
‘Maatschappij’ gaat over de dominerende grijze massa die het kleurrijke individu onderdrukt. In de
hedendaagse samenleving is het naar mijn mening steeds moeilijker om jezelf echt te kunnen uiten.
Om te laten zien wie je bent zonder dat je erop afgerekend wordt.

V6 - Iris Domhof - Ik ben mijn ontwikkeling, en wie
ben jij?
Wie of wat bepaalt wie jij bent? Toen je vijftien was,
was je jezelf, maar dat ben je nu ook. Toch is er een
hoop veranderd. Je bent geen vijftien meer, en je bent
die persoon ook niet meer. Dus wie ben je dan wel? Ik
denk dat jij de ontwikkelingen die je in je leven
doormaakt bent. Dit werk is een zelfportret van de
persoon die ik nu ben, een verbeelding van de
ontwikkelingen die ik tot nu toe heb meegemaakt.

V6 - Iris Domhof - Ik ben mijn ontwikkeling, en wie
ben jij?
In dit werk verbeeld ik ontwikkeling. Je ziet delen van
het verf pallet waarmee ik het zelfportret heb gemaakt.
Een portret maken is een proces van ontwikkeling, dat
terug te zien is op het verf pallet. Dit abstracte werk is
dus eigenlijk ook een zelfportret.

V6 - Iris Domhof - Touwtjes in handen
Keuzes maken, we doen het elke dag. De keuzes die
jij maakt, bepalen uiteindelijk wie jij bent en wat je met
je leven doet. Kun je ervoor zorgen dat je altijd de
goede keuze maakt? Of dat je altijd zelf de keuzes kan
maken? Die vragen heb ik willen verwerken in dit
werk.

Liz E l s i n g h o r s t
Fuck It
Dit 2D werk heb ik gemaakt met
technieken die ik niet kon sturen of
controleren. Loslaten van de controle
en meer plezier krijgen in het proces
van
kunst
maken
was
het
uitgangspunt voor dit 2D werk..
Pouring met verf, kaarsen laten
branden op het doek, scheuren
aanbrengen en het werk deels in
brand steken met een verfbrander,
heeft me geholpen om op meer
vlakken in mijn leven vaker 'Fuck it' te
denken en iets gewoon te gaan doen!

Feel It
Dit 2D werk is ook gemaakt met
technieken waarbij ik de uitkomsten
niet kon sturen of controleren. Mijn
klasgenoten brachten een structuur
met gesso aan op het doek, ik
gebruikte grote kwasten zodat ik de
uitkomst niet helemaal kon bepalen.
Met ecoline en zout, lijmklodders en
het werk in een nacht in een
aluinbad hangen is heeft het werk
uiteindelijk zijn vorm gekregen. De
structuren die op het doek zijn
ontstaan voelen allemaal anders en
bijzonder. Daarom de titel 'Feel it'

GFT
Het 3D werk heeft als thema de
afronding van mijn school periode.
Ook in dit werk oefende ik met
loslaten, door het werken met pur,
dat valt niet echt te sturen.
De proppen van mijn schoolwerk in
de prullenbak lopen over in een toxic
slijmlaag. School voelde voor mij vaak
toxic en papierwerk leek regelmatig
nutteloos.
Toch denk ik dat er zal heus ook iets
goeds uit zal komen in de toekomst.
De giftige laag loopt door in
vruchtbare grond. De bloemen
gemaakt van werkboeken, de
grassprieten en echte bloemen staan
symbool voor een mooie en
kleurrijke toekomst.

Sien Fiselier - Het Geheel
Net zoals een pauw, is het leven iets wat heel erg mooi
kan zijn. Het bestaat eigenlijk uit allemaal kleine
fragmenten die samen je leven, of een groot geheel,
vormen. Één ervaring, of één ‘oog’ is mooi om naar te
kijken, maar pas als je alles samen neemt, wordt het
echt een geheel. Een geheel dat het waard is om geleefd
en om bekeken te worden.

Sien Fiselier - Een Stukje Fantasie
Het zijn de kleine momenten die je leven waarde geven,
maar soms wil je in deze kleine momenten juist even
verdwijnen in een stukje fantasie. Het is goed om af en
toe een stap terug te doen van onze overweldigende
wereld en om even aan de werkelijkheid te ontsnappen.

Sien Fiselier - Even Op Adem Komen
We weten allemaal hoe stressvol het leven soms kan
zijn. Om hieraan te ontsnappen kan een simpele stap
naar buiten al een opluchting zijn. Hier kun je fysiek even
op adem komen, om vervolgens weer verder te gaan
met je leven.

Eline Geurink - Ondoordringbaar
‘Een schild om je heen’, kan je vergelijken
met ‘een pantser om je heen hebben’. Je
laat dan niemand binnen komen. Je
schermt je ware ‘ik’ af. Je blijft op die
manier een mysterie voor de anderen.
probeer dat schild open te breken en laat
je ware ‘ik’ zien.

Eline Geurink - Inside
van de buitenkant kun je niet zien
hoe iets van binnen is. Van de
buitenkant kan iets er heel grauw uit
zien, maar dit kan van binnen heel
anders zijn. Je moet soms iets
verder kijken dan alleen maar naar
de buitenkant. Mensen hebben vaak
snel een mening, maar door iets
verder te kijken kan een mening al
snel veranderen. Je moet dus niet te
snel oordelen over bepaalde dingen.
Door wat verder te kijken kan je kijk
snel veranderen.

Eline Geurink – Ugly or Beautiful?!
De boodschap die ik met mijn 3d werk
wil overbrengen, is dat je mensen niet
moet oordelen op hun uiterlijk. Soms
kijk je erg tegen een persoon op, maar
blijkt de persoon van binnen anders te
zijn dan gedacht. Beoordeel mensen
dus niet op hun uiterlijk maar kijk verder
dan de buitenkant.

Indy Grothe – Goed bedoeld
Mensen willen altijd anderen helpen met niets
anders dan goede bedoelingen. Toch kan het
soms heel vervelend zijn om geholpen te
worden met iets wat je zelf liever in je eentje
doet. Met deze abstracte voorstelling wil ik
weergegeven dat deze mensen met hun
goede bedoelingen als een zware last aan je
hangen. Het zal erg verlichtend zijn wanneer
deze mensen je met rust laten en je eindelijk
je eigen gang kan gaan.

Indy Grothe – Onbewust aandenken
Leven met een chronische ziekte is voor
iemand zelf al erg genoeg. Je wordt er elke
dag aan herinnerd, ook zonder dat iemand
anders het voor je benoemt. Toch gaan
mensen je onbewust anders behandelen.
Goed bedoeld natuurlijk, maar dit zorgt ervoor
dat de plekken waar jij het liefst een collega,
teamgenoot, vriendin of leerling bent, je ook
een patiënt bent. Een zware last die door
anderen alleen maar erger wordt gemaakt.

Indy Grothe – Een muur van irritatie
Iedereen heeft bepaalde opmerkingen, zinnen
en woorden die iets met je doen en die
anderen ook continu blijven benoemen. Dit is
mijn muur van opmerkingen, zinnen en
woorden die ik graag zou vergeten. Het liefst
zou je er doorheen gaan maar er is een
zwaar blok dat aan je blijft hangen en je niet
loslaat. En wanneer je eindelijk door de muur
heen zal komen blijven deze opmerkingen bij
je.

Laura Harbers – Yin Yang
Tegenwoordig zoeken veel mensen de rust op in het
dagelijks, drukke leven. Een vorm van rust is verlicht
zijn. Je ziet een geabstraheerde, en vermenigvuldigde
vorm van het yin yang teken. Dit symbool staat niet
alleen voor verlichting, maar ook voor een dynamisch
evenwicht.

Laura Harbers – De weg naar verlichting
Om de weg naar verlichting af te leggen moet je
beginnen bij jezelf. Hiervoor nemen we een kijkje in
een hoofd. Je ziet dat deze vrouw al verlicht aan het
denken is, door de aanwezigheid van de symbolen in
de verschillende lagen van haar hoofd. De symbolen
stellen de weg naar de verlichting voor volgens de
boeddhistische manier: het symbool heet een
unalome.

Laura Harbers – De weg naar verlichting II
De weg naar verlichting wordt door velen gezien als
de zoektocht naar ultieme rust. Je ziet bij deze vrouw
dat ze verlicht aan het denken is, door de
aanwezigheid van de symbolen die als slierten door
haar hoofd gaan. Deze slierten stellen zeer letterlijk
de ‘weg’ naar verlichting voor. De symbolen komen
uit het boeddhisme en noemen we: een unalome.

Emily de Hollander – Army of one
“Laat deze plek eeuwig een kreet van wanhoop zijn, en een waarschuwing
aan de mensheid” - Auschwitz- Birkenau 1940-1945”.
Een quote die me is bijgebleven nadat ik afgelopen zomer Kamp
Auschwitz- Birkenau heb bezocht, een plek waar de geschiedenis tot leven
komt, en de realisatie van deze eindeloze nachtmerrie.
1,5 miljoen mensen, allemaal individuelen met ziel en gevoel, die zich niet
konden verweren aan het kwaad van de nazi’s. Opgesloten in kampen,
onder vreselijke omstandigheden en vrees voor de dood. Je liep je eigen
lot tegemoet. In mijn werk heb ik een weergave gemaakt van de weg, die
voor iedereen eindigt. Het licht kan een voorstelling geven van het eind,
maar ook van een nieuw begin. De 11 namen, geschreven in de vorm
van een prikkeldraad, geven 0,000709% van de slachtoffers uit
Auschwitz weer. De namen zijn geschreven over de donkere schaduw van
de barakken, waar de mensen met overvolle groepen in
verbleven. Army of one (vertaling: éénpersoons leger) geeft de individuele
strijd weer van ieder persoon die in Auschwitz voor zijn leven heeft moeten
strijden.
Emily de Hollander – another’s arms
Grauwe dagen, vreselijke omstandigheden, broodmager van de honger,
maar vooral heel veel pijn en verdriet. Auschwitz-Birkenau, een eindeloze
nachtmerrie voor de miljoenen mensen die in dit kamp hebben gestreden
voor hun eigen leven. Een plek met een kreet van wanhoop, waar de
buitenwereld niks van hoorde. Gemarteld,
verhongerd, uitgeput opgesloten, opgehangen, neergeschoten,
vergast. Auschwitz- was een levende hel op aarde, waar bijna niet aan te
ontsnappen was. Van de 1,5 miljoen vastgezeten gevangenen, wisten er
150- 250 te ontsnappen. De straffen die stonden op ontsnapping, of
poging tot, breken je hart volledig. Met mijn werk heb ik de barrières
weergegeven in de vorm van prikkeldraad die alle kanten op gaat. Mensen
wilden grijpen naar vrijheid, maar er was geen enkele mogelijkheid. De
handen geven hierbij ook letterlijk weer “grijpen naar vrijheid”. Door de
grauwe kleuren, en ‘schaduwen’ van handen, heb ik een beeld gecreëerd,
dat maar 150-250 ontsnapten wisten te volbrengen, maar iedereens droom
was.
Emily de Hollander – mind games
Iedereen heeft zijn eigen manier van denken, van doen en het verwerken
van dingen. Ieder individueel persoon heeft unieke gedachten. Mijn
werk “mind games” geeft een weergave van het complexe brein, met
daarbij de verschillende elementen. Iedereen heeft moeten leren leven
met moeilijke gebeurtenissen of gedachten in het leven. De zwarte boeken
geven een doolhof weer met de lastig te verwerken gebeurtenissen, met
daarbij afwisselende emoties. De gescheurde woorden willen wijzen op de
gedachten die mensen ervaren van binnen. De collage van een grote
groep mensen, en de veel verschillende monden, geven veel variërende
meningen en gedachtes. De glitters zijn de lichtpuntjes in het leven, hoe
slecht je gedachtes ook zijn, er zijn altijd kleine dingen die je
opvrolijken. Ook de Antarctica collage aan de onderkant laten de mooie
kanten in het leven zien, maar is vooral bedoeld voor de smeltende
gedachtes, waardoor je blije gevoelens ontdooien.

Britt Hulshof - Deepfake
Het idee achter dit kunstwerk is dat je tegenwoordig niet meer
kan zien of foto’s en video’s echt of nep zijn. Je kan bijvoorbeeld
met een computer neppe mensen maken en ze in filmpjes iets
laten zeggen. Deze mensen lijken levensecht maar zijn
gecreëerd door computers.

Britt Hulshof - Getechnologiseerd
Het idee achter dit kunstwerk is een plattegrond van een stad,
tegenwoordig zit er zo veel technologie in de wereld. Steden zijn
getechnologiseerd.

Britt Hulshof - Ofidio
Het idee achter dit kunstwerk is een bril waar je
iemands hallucinaties, die een slangenfobie
heeft, door kan zien.

Imade el Jaroudi – the blackside
Toelichting: foto van thomas Hawk, dat was mijn inspiratie. Ik dacht gelijk
aan politiek, media en journalistiek. Als ik aan dat soort onderwerpen
denk dan denk ik al gauw aan racisme. Ik besloot om mijn werk ook
daarover te maken. Ik heb besloten om ook dingen er aan toe te voegen
die belangrijk zijn voor mij, dus ik heb vooral vanuit mijn eigen perspectief
gewerkt. Aan de voorkant zijn twee gaten waar je in kan kijken, maar via
die twee gaten kan je ook weer op verschillende manieren naar binnen
kijken. De wereld heeft een zwarte kant, Daarom heet het the blackside

Imade el jaroudi – Never Ending
Toelichting: ik heb in dit schilderij verschillende vormen van racisme/link
naar racisme naar voren gebracht. Je ziet bijvoorbeeld het handje van
black lives matter of je ziet een sollicitatie linksboven. Met een
opvallende gele achtergrond lijkt het een vrolijk schilderij maar in
werkelijk is dat niet zo. Racisme zal in mijn ogen nooit verdwijnen,
daarom het Never Ending

Imade el jaroudi – استمرار
Toelichting: in dit schilderij heb vooral mijn eigen ervaring met racisme
naar voren gebracht. Het lijkt allemaal wel oké, maar als je gaat letten
op de details en verder denkt, begrijp je waarom ik deze dingen eruit
heb gepakt. Er zit geen bepaald patroon in de beelden, omdat in mijn
ogen alle soorten racisme zelfde zijn. Dit schilderij is een vervolg op
Never Ending, daarom het ( استمرارvervolg)

Koenti Kloeg – Verschillende werelden in één klaslokaal
Iedereen leeft in zijn eigen wereldje, terwijl we bijvoorbeeld wel
allemaal in dezelfde omgeving zitten en natuurlijk allemaal op
dezelfde wereld leven. Iedereen heeft eigen gedachtes met
achterliggende emoties. Met dit werk wou ik deze verschillende
emoties en dit beeld weergeven.

Koenti Kloeg – Eigen werelden op één
wereldbol
Met dit werk wil ik laten zien dat we met zijn allen
op één wereldbol leven, maar dat er onderling veel
verschillen zijn. Van welvaart en rijkdom naar
armoede. Dit heb ik proberen weer te geven door
per continent een ander beeld te laten zien.

ik vind dat djdijaifjioejfiejfijijeifjifjijfijfijjiiiii werk

Koenti
Kloeg – Misfit
sjhjdhjhdsffffddfddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfjdfjf
Iedereen kiest een eigen pad in het leven. Een eigen weg naar
succes met eigen keuzes. Met dit 3D werk heb ik proberen weer te
geven dat ook al kies je een heel ander pad dan de mensen om je
heen doen, wanneer je dus afwijkt, dit ook oké is. Vandaar ook de
titel ‘Misfit’.

Janneke Krabbenborg

‘Je eigen atlas’ Dit werkstuk beeldt uit dat iedereen zijn eigen weg aflegt. De mensfiguren kijken
allemaal naar 'hun eigen pad en verhaal', maar houden het boek met wegen samen in stand.

‘Het jonge mens’ Dit beeldt een oud persoon die mentaal jong is uit. De bloemen op de achtergrond
staan voor jong en levendig, terwijl je op de voorgrond juist een oud persoon ziet.

‘Het oude mens’ Dit is juist het tegenovergestelde, met op de voorgrond een jong persoon. Deze
werkstukken laten zien dat iedereen anders is van binnen dan van buiten.

Nora Kuenen – Plato’s cave
Toelichting: Met behulp van het programma
Blender heb ik een abstracte weergave kunnen
maken van een universum gecreëerd door een
simulatie.
Plato (427-347 BC), een filosoof uit de Griekse
oudheid, schreef een boek genaamd: Allegory of
the cave. Hieruit kan onder andere worden afgeleid
dat Plato een van de eersten was die dacht dat wij
in een soort simulatie leven, vandaar de naam
Plato’s cave.

Nora Kuenen – Butterfly Dream
Toelichting: Op het eerste gezicht lijkt het
misschien een kwal. Maar werkelijk is het een
Mandelbulb, een 3D-fractal. Deze vorm wordt
gecreëerd door gebruik te maken van ingewikkelde
wiskundige formules.
Een filosoof uit de Chinese oudheid, Zhuangzi
(369-286 BC), schreef Butterfly Dream, een
verhaal over het verschil in wakker zijn en dromen.
Een van de eerste ideeën over een simulatie.
Vandaar de naam Butterfly Dream.

Nora Kuenen – Error
Toelichting: Sommige mensen denken dat wij in
een simulatie leven. Door een ‘universum’ in een
computer te plaatsen, heb ik dit beeld met mijn
verbeelding proberen te realiseren. Deze computer
is het helaas niet gelukt om er een te creëren...
vandaar een Error

Britt Kuijpers
Statige hoofden
Dictatuur, we hebben er mee te
maken gehad en nu nog steeds. Je
ziet hier J. Stalin, B. Mussolini, A.
Hitler en D. Trump. Ze zijn allemaal
aan de macht geweest van een land.
Ze hebben ieder een verschillende
manier van leiden en verschillende
idealen.

Wereld gaat voor je ogen
Iedereen heeft een andere kijk op de
wereld. Dit omdat mensen
verschillende geloven, verschillende
geaardheden en verschillende idealen
hebben.

Stranger to me
Vervreemd van jezelf. Je kijkt in de
spiegel en ziet jezelf maar anders,
kleurloos, leeg en het voelt alsof je
naar iemand anders kijkt. Je ziet
jezelf vervagen.

Amber Lammers - Bekijk het eens van de andere kant
Toelichting: Toen ik de foto van Thomas Hawk voor me
kreeg, met als thema journalism without fear, besloot ik
mijn werk te maken naar aanleiding van de verschillende
kanten van journalistiek. Als we het hebben over
journalistiek, zijn de meningen namelijk vaak verdeeld. Bij
dit werk suggereren de verschillende lenzen van de camera
de verschillende kanten van de journalistiek, de negatieve
en de positieve kant. Vandaar ook de titel: Bekijk het eens
van de andere kant.

Amber Lammers - Dromen vallen in duigen
Toelichting: Om de verschillende kanten van de
journalistiek te portretteren, heb ik in dit werk een
"perfecte droomwereld” geschilderd. Met camera's als
sterren en de verschillende planeten die in de lucht hangen,
geeft de voorgrond een ideaalbeeld weer. Alhoewel, niets is
wat het lijkt. Door een scheur in het ideaalbeeld, wordt de
negatieve kant van de journalistiek onthuld. De negatieve
krantenkoppen indiceren dat er ook een andere, minder
mooie kant zit aan het verhaal.

Amber Lammers - Een berg gevallen sterren
Toelichting: In dit werk laat ik de verschillende kanten van
de journalistiek zien. De journaliste, met haar “hoofd in de
wolken”, maakt foto's van het mooie plaatje dat ze voor
haar camera heeft. Ondanks dit vredige beeld boven aan
het werk, valt er echter een camera naar beneden bij elke
foto die de journaliste maakt. Dit indiceert dat de
populariteit van de journalistiek minder wordt, telkens als
er een foto wordt gemaakt. Deze voorstelling laat zien dat
veel van deze journalisten zichzelf minder geliefd maken en
de negativiteit zo blijft toenemen.

Bente Lammers - Verbloemen
Toelichting: De mens schermt zich af van de liefde
en hulp die de buitenwereld aanbiedt en laat de
negatieve gevoelens alles volledig overnemen. De
bloemen in het badwater staan voor deze liefde en
hulp, maar ze staan ook voor het ‘verbloemen’ van
de negatieve gevoelens, de mens doet alsof er niks
aan de hand is. Het zwarte figuur dat onder water
ligt, heeft intussen het gevoel alsof het verdrinkt in
alle negativiteit. Hiermee wil ik laten zien dat niet
alles is zoals het lijkt, ook al lijkt het goed te gaan
met iemand, weet je nooit wat er in hem/haar
omgaat.

Bente Lammers – Volledig overgenomen
Toelichting: De handen zijn de negatieve gevoelens
die het persoon verdrietig maken. Dit persoon laat
zich volledig door de handen leiden, daardoor
nemen deze gevoelens over. Dit kan je zien aan de
mondhoeken die naar beneden worden getrokken
door de hand, zo kijkt de persoon sip. De persoon
probeert positief te zijn, dit zie je aan de vrolijke
kleuren in het gezicht. Maar de handen zijn zo sterk
dat hij zich weerloos voelt. Met dit werk wil ik laten
zien dat ook al probeer je zo positief mogelijk te
zijn, er soms krachten of omstandigheden buiten
jouw macht zijn die het bijna onmogelijk maken.

Bente Lammers - Weerloos tegen de negativiteit
Toelichting: Het kwetsbare mens ligt in de handen
van de negatieve gevoelens. Hij ligt daar omdat hij
zich hier op zijn gemak voelt, het is vertrouwd voor
hem om het negatieve pad te kiezen, dit is het
makkelijkst. Echter, wil de mens wat veranderen in
het leven. De vrolijke kleuren staan voor het kleine
beetje positiviteit dat nog in hem aanwezig is. Met
deze positiviteit probeert hij te vechten tegen de
negativiteit, maar de negativiteit voelt te vertrouwd
en hij eindigt in zijn klauwen.

Roos Lefering- Hidden Expression
Toelichting: Een gezicht is het masker dat we dragen, sommige
spreken en andere vragen. De lijnen op het masker of gezicht
laat zien wie we zijn, soms zie je rust en soms zie je pijn. Ik
vergelijk het wel eens met een oude boom, die laat ook wel
eens zijn masker vallen. Dan kun je de ringen tellen en die
kunnen ons dan ook zijn leven vertellen. Hoe breder de ringen
of lijnen hoe meer de pijn. Als de ringen kleiner zijn, meer rust.
Achter elk masker of gezicht gaat een leven schuil.

Roos Lefering- Wings of nature
Toelichting: Water is een van de grootste elementen van de
Aarde. Dit element heeft veel kracht en kan je over de gehele
aarde laten reizen. Deze watervleugels laten je stijgen tot grote
hoogte en laten je een groei door maken. Waar de zonnestralen
het doen verkleuren in pastel tinten. En deze kleuren geven
kracht en rust waar door je meer positieve energie gaat ervaren.
Dit schilderij laat je zien dat je sterk bent en je de negativiteit
achter je moet laten.

Roos Lefering- The warrior
Toelichting: Je kan in vuur en vlam staan door emoties, dat kan
zijn verdriet, liefde, blijdschap of woede. Ook kan het betekenen
dat je juist sterk in je schoenen staat en niet te stoppen bent. De
uitstraling die je dan vaak ziet is een warme gloed van een
persoon. Deze kleurt dan warm rood en laat de emotie duidelijk
zien. Dit is wat je ook terug ziet in dit schilderij. De vurige
vleugels die kracht uitstralen en de weerspiegeling op het
lichaam zelf. De houding van het figuur vertelt je dat hij of zij
sterk in zijn of haar schoenen staat en de negatieve energie
verslagen heeft. De achtergrond is erg donker dit laat zien dat je
niks en niemand nodig hoeft te hebben om jou sterker te maken,
maar dat je dit vanuit jezelf kunt bereiken.

Indy Lurvink – ‘’Caged.. or not?’’
We hebben allemaal dromen, passies
& creativiteit, waarvan er veel nooit tot
uiting komen, maar waarom?
Dit stuk geeft weer hoe wij
deze verlangens, gevoelens
en gedachten laten opsluiten
door angst. Maar hoe goed werkt
deze eigengemaakte gevangenis
nou daadwerkelijk wanneer we
deze emoties op de vrije loop laten?

Indy Lurvink – ‘’The sky high
obstacle’’
We hebben allemaal wel eens van
die dromen die je maar niet met rust
kunnen laten. In dit stuk zie je er
een van mij. Een vliegende-autorace
waarvan de finishlijn de kerktoren is,
een droom die me maandelijks weer
lastig viel, weergegeven op canvas.

Indy Lurvink – ‘’A web of dreams’’
droom (de; m; meervoud: dromen; verk
leinwoord: droompje)
Een droom is de verzameling van
beelden, geluiden, gedachten en
gevoelens die iemand ervaart, als hij of
zij slaapt.
In dit stuk zie je verschillende
canvassen die allemaal een element
uit 1 van mijn dromen weergeven.
D.m.v. kleur en abstraheren leidt het
allemaal terug naar het middelpunt,
want dromen zijn een product van je
eigen fantasie, ze ontstaan dus
allemaal op dezelfde plek.

Sanne Meijnen - Gedachtestroom
Toelichting: Gedachten stromen altijd door, maar willen
we niet ‘’gewoon’’ serene en oneindige rust? De blauwe
golven stromen in een felle vaart rondom een grote
vlakke leegte, het witte vlak fungeert als rustt

Sanne Meijnen- Opgebrand
.

Toelichting: Je gevoel zegt gefaald, maar jij moet
gaat door. Van al deze pogingen raak je
opgebrand, de witte laag verbloemt deze fouten
waardoor ze bijna niet meer te zien zijn. Je
fouten moeten niet de rode draad in je leven zijn,
ze vormen je wel tot de persoon die je bent
vandaag de dag. Het leven moet gaat door.

Sanne Meijnen- Spinning around
Toelichting: Soms zie je door de bomen het bos
niet meer. Door alle gedachtes die je hebt zie je
het geheel niet meer. Pas wanneer deze spin van
gedachtes is uitgedraaid, wordt duidelijk welke
gedachtes waarheidsgetrouw zijn.

Loulou Mengerink - Layers Of Life
Dit werkstuk heet ‘Layers Of Life’, omdat ik met dit
werk wil laten zien dat elk mens bestaat uit
verschillende ‘lagen’. Iedereen heeft verschillende
lagen in zich en deze lagen vormen jou als mens
zoals je bent. Ik heb verschillende woorden en teksten
uitgewerkt in verschillende lettertypes en
lettergroottes, deze heb ik onder en door de
verschillende papieren lagen verwerkt.

Loulou Mengerink - Behind Your Layers
Dit werkstuk heet ‘Behind Your Layers’, omdat het
werk verschillende mysterieuze stukken bevat.
Doordat de lagen de teksten en afbeeldingen
overlappen, is het niet overal goed te zien wat er
daadwerkelijk staat, wat iemand daadwerkelijk heeft
meegemaakt of in zich heeft. Ieder persoon heeft
namelijk verschillende lagen in zich met verschillende
verhalen erachter.

Loulou Mengerink - Light Reveals Dark
Ik heb gekozen voor de titel ‘Light Reveals Dark’,
omdat ik met mijn werk wil laten zien dat je juist door
het licht ook donker kunt zien. Het lijkt alsof het
kunstwerk alleen bestaat uit verschillende lagen die
achter elkaar hangen, maar tussen iemands lagen zijn
gebeurtenissen te zien die de lagen vormen. Het
kunstwerk wordt belicht, maar juist door dit licht zijn er
donkere plekken te zien. ‘Het licht onthult het donker’.

.

Milou Prinsen: Together you are strong
Toelichting: Ik besloot mijn werk te gaan maken
naar aanleiding van het citaat van Lao-Tse: ‘Als je
troebel water met rust laat, wordt het vanzelf
helder’. Maar is dat zo?
In een hectische wereld zoals nu, moet je elkaar
niet met rust laten, maar helpen.
Hier zie je 2 mensen, elkaar vasthoudend op een
helling in een hectische wereld. Samen voelt het
minder zwaar, vandaar dat ze bij de ‘wipwap’ niet
naar beneden zijn gezakt.

Milou Prinsen: out of the box
Toelichting: Hier ben ik experimenteel verder
gegaan op het eerste werk. De boodschap is dat
je je gedachten en ervaringen niet opgekropt bij
jezelf moet houden, maar ze ‘out of the box’
moet laten gaan.

Milou Prinsen: Sharing is caring
Je emoties opkroppen.
Sterk willen zijn en je groot houden.
Met dit werk ben ik echt ingegaan op het moment van
ervaringen en gevoelens delen. De bovenste bol is hier dan
ook geopend, opengebarsten en kan nu samen met de
andere bol delen.
Met dit werk wil ik laten zien dat het openen van jezelf met
de buitenwereld iets heel moois is en dat je dat vooral
moet doen. Zo kun je elkaar helpen.

Twan Roos – havo 5 - Ma Chambre
Toelichting: Ik had het citaat van Jules Deelder gekozen, dit
gaat als volgt. ‘Het gaat om jezelf. De zin van het leven, dat
ben je zelf. Zo eenvoudig ligt het’. Daar heb ik een beetje op
ingespeeld door sommige dingen van zijn citaat heel
letterlijk te nemen. Zo heb ik bijvoorbeeld gekozen voor
‘jezelf’ en ‘leven’. Door deze begrippen samen te nemen
kwam ik op het idee om mijn kamer te gebruiken en mezelf
in de kamer te plaatsen. Het is een collage van 8 foto’s. Op
elke foto is er iets anders aan de hand. Ik heb mijn rolluik
omlaag gedaan en lampjes aan gedaan zodat het knus werd,
en ik heb ook allemaal kleren door de kamer verspreidt alsof
je je leven niet meer op orde hebt. Ik wilde dat de hele collage een beetje chaotisch is. Dit kun je op twee
manieren opvatten, doordat ik mijn kamer de hele tijd heb veranderd voor foto’s of door de kleine vakjes die
een geheel vormen. Mijn boodschap is dat het leven chaotisch kan zijn, maar dat uiteindelijk alles op zijn plek
komt. De titel betekent ‘mijn kamer’ in het Frans, omdat ik dus foto’s heb genomen van mijn kamer vond ik dit
een goed passende titel. Uiteindelijk heb ik alles verwerkt wat ik wilde namelijk: chaotisch, jezelf en leven.

Twan Roos – havo 5 - Gémeaux
Toelichting: Ik heb gekozen voor een schilderij, want
ik heb mijn 3D werk ook helemaal geschilderd en zo
staat dat onder andere ook in verbinding. Ik heb
gekozen om iets te doen met mijn sterrenbeeld:
tweelingen (in het frans Gémeaux). Ook heb ik hier
weer gebruik gemaakt van een begrip zoals bij mijn
eerste 2D kunstwerk, namelijk ‘jezelf’. Ik vond het
heel leuk om hier mee aan de slag te gaan, omdat ik
niet zo goed kon tekenen en schilderen. Dit heb ik
geoefend in mijn schetsboek met behulp van filmpjes
van YouTube. Zo heb ik een beetje een techniek
ontwikkeld en kon ik aan de slag. Ik had het eerder
over werken die met elkaar in verbinding stonden. Ik heb in mijn eerste 2D-werkstuk vakjes gebruikt en dat heb
ik in dit werk ook gedaan. Mijn boodschap is eigenlijk: ga een keer out of the box. Net zoals ik dat heb gedaan,
omdat tekenen en schilderen mij niet zo goed ligt.
Twan Roos – havo 5 - planches en boîte Toelichting:
Ik heb voor 3D een kijkdoos gemaakt. Als je in deze doos kijkt,
zie je eigenlijk mijn leven (dit staat zo weer in verbinding met
mijn andere 2 werken). Je ziet één plankje per keer (in totaal
zijn het er 3) en je kunt plankjes omhoog tillen om een ander
plankje te zien met een ander thema. De thema’s die ik op de
plankjes heb verwerkt zijn: Geboorte, Verplichtingen en Zelf de
slingers ophangen. Elke plankje geeft ook een ander beeld weer
van mijn leven. De titel betekent letterlijk ‘plankjes in doos’ in
het frans. Wat ik wil meegeven is dat het leven soms niet
makkelijk is, maar soms ook een groot feest, je leeft toch maar
een keer, dus doe wat je niet laten kan. Ik heb in dit werk veel
verschillende materialen gebruikt en ik vond het echt leuk om te
maken.

Niets is wat het lijkt- Els Rots
Toelichting:
Als werkstuk heb ik een doorzichtige kijkdoos gemaakt met een kwal erin. Als
je zou kijken naar de kijkdoos denk je alles gezien te hebben omdat de doos doorzichtig is
maar dit is niet het geval. Waar normaal het kijkgat zit
van een kijkdoos kan je bij deze kijkdoos in de kwal kijken. In de kwal is plastic te zien die
de kwal heeft opgegeten uit de zee. Het idee
is dat je beter moet kijken voordat je alles hebt gezien. Op het eerste oog is de
zee iets heel moois maar als je er beter naar gaat kijken is het niet zo mooi als het lijkt.
De zee ligt vol met afval van mensen. Dit zeeafval kan erg schadelijk zijn voor dieren en is
in dit geval beland in een kwal.

Water planeten- Els Rots
Toelichting:
In dit schilderij heb ik planeten in de zee geschilderd. Eigenlijk draait alles op aarde om
water terwijl er nog veel meer draait om de aarde. Wat er allemaal in het heelal te
vinden is is iets waar mensen niet zeker over zijn. Waar mensen wel zeker over willen zijn
is of er genoeg water is.

Sky Jelly- Els Rots
Toelichting:
Een omgekeerde wereld van kwallen in de ruimte. Een persoon kan je echt een kwal
vinden. Hiermee wordt bedoeld dat je die persoon uiterst vervelend vindt. In dit
schilderij heb ik de kwallen in iets moois geplaatst namelijk de ruimte. Ook al vind je
iemand een kwal, als je hem of haar in een andere ruimte plaatst of op een andere
manier bekijkt kan deze persoon best heel erg mooi zijn.

Noa Rouwhorst - Divergent
Toelichting: in dit werk laat ik de verschillen zien
tussen rijke mensen en arme mensen. De
neutrale kleuren aan de buitenkant van het werk
staan voor de rijke mensen, maar de vorm van
het werkstuk wijst weer op een soort
vluchtelingentent die doet denken aan armoede.
Als je door de verschillende openingen kijkt, zie
je de dingen die voor mij het verschil tussen arm
en rijk verbeelden. Dat verklaart ook de titel
Divergent; uiteenlopend, afwijkend.

Noa Rouwhorst – the sky is the limit
Toelichting: bij dit werk heb ik verschillende
kenmerkende elementen gekozen uit arme en
rijke landen, en deze samengevoegd tot een
geheel. Ik heb geprobeerd om in mijn werkstuk
de grens tussen arm en rijk te vervagen door ze
samen te voegen. Daarom de titel: the sky is the
limit; het zo gek niet kunnen bedenken en alles
kan.

Noa Rouwhorst – Room
Toelichting: in een slaapkamer gebeuren veel
verschillende gebeurtenissen met verschillende
gevoelens en emoties. Bijvoorbeeld; geboorte,
ziekte, sterven, liefde etc. Ook al deze
gebeurtenissen hebben weer te maken met het
verschil tussen arm en rijk, daarmee bedoel ik
bijvoorbeeld verschillen in; geboorteaantal,
levensverwachting, gezondheid en toekomst.
Daarom heb ik in dit werk gekozen om al die
gebeurtenissen weer te geven door middel van
de schilderijen aan de muur, de ballonnen, de
lege vaas, de beer en het bed.

Hind Schilderinck – Ik en mijn ikken Met dit werk heb ik willen
laten zien dat iemand verschillende kanten heeft. Dat heb ik
willen laten zien door meerdere ‘hoofden’ te maken in
verschillende kleuren en verschillende materialen. De vorm is
een beetje apart waardoor je er over na gaat denken wat je er
allemaal in kan zien. Je kunt er ook in zien dat je heel veel
kanten op kan in het leven door de benen die verschillende
kanten op gaan.

Hind Schilderinck - Free Met dit werkstuk wil ik laten zien dat
er veel wegen zijn. Je kunt alle kanten op vliegen en je bent vrij
in wat je doet.

Hind Schilderinck - Choices Met dit werkstuk wil ik laten zien
dat je heel veel kanten op kan en dat je zelf kan kiezen welke
kant. Net als een boom die ook veel aftakkingen heeft.

Lisa Schukkink, H5
De gedachten
De schijnwerkelijkheid van een depressie uitgedrukt in
gedachten en stemmen die maar blijven rond spoken
in je hoofd. De dingen die je tegen jezelf zegt
tegenover de dingen die je vaak van anderen hoort.
Het wanhopige gevoel met de gedachten die je in de
greep houden.

Lisa Schukkink, H5
De stemmen
De woorden die je maar in jezelf blijft herhalen
maar ook datgeen dat je elke dag weer verteld
wordt. Hoe verder je in het proces bent hoe meer je
gelooft in wat de mensen die vertrouwen in je
hebben tegen je zeggen. De stemmen in het zwart
voeren meer de boventoon en langzaamaan begin
je boven de negatieve stemmen in je hoofd te
staan.

Lisa Schukkink, H5
Ontsnappen
Het idee van ontsnappen aan de werkelijkheid,
jouw werkelijkheid. Je zit vast in het donkere
hol van een depressie. De donker gekleurde
handen trekken je terug in de uitzichtloze
negativiteit. De lichtere handen verlangen naar
positiviteit, vrijheid en weg van alles wat een
depressie met zich meebrengt.

Lisa Schuurmans – Binnen handbereik
Tegenwoordig heeft het merendeel van de jongeren een
verslaving aan hun mobiele telefoon. Zoals volwassenen het
soms benoemen is de telefoon zelfs ‘aan hun hand gekleefd’.
Ze vormen één geheel.

Lisa Schuurmans – Eindeloos bereikbaar
Niet 24/7 online zijn is in deze tijd bijna ondenkbaar. Je bent
vastgegroeid aan je telefoon, zonder is absoluut geen optie
meer. Er is geen plek meer waar je naartoe gaat zonder je
telefoon. Het leven wordt bekeken door een schermpje heen.

Lisa Schuurmans – Blind voor de realiteit
Door de komst van social media is er tegenwoordig weinig
oog meer voor de werkelijkheid, er is veel sprake van
vertekende beelden die zogenaamd perfectie vertonen. Er
moet meer naar de realiteit gekeken worden, verder dan
alleen een schermpje.

Brett Seesing – Toezichthouders
Als ware opzichters houden de agenten
het volk nauwkeurig in de gaten. Net
als reigers die hun prooi in het vizier
houden en afwachten om toe te slaan.

Brett Seesing – Juwelendief
De kraai staat vanwege de donkere vacht
bekend om zijn associatie met dood en verderf.
Vanwege een succesvolle rooftocht heeft hij
zich voor deze ene keer opgedoft met allerlei
sieraden. Maar is dit genoeg?
Of is deze kraai op zoek naar meer?

Brett Seesing – ProTECHtion
De strakke buitenkant verbergt vaak een interessante
binnenkant.
Als een waar pantser wordt de technologie beschermd,
die vaak net zo boeiend is.
Kijk ook eens naar de ‘donkere’ kant van dit object.

Anne Simmelink – Evenwicht
Toelichting: toen ik het thema verlichting koos
dacht ik gelijk aan het letterlijke licht en de
dood. Ik heb hiervan een combinatie gemaakt
en kwam uit op diepzeehengelvissen. Deze
vissen leven in de meest donkere plek in de
oceaan maar hebben een lichtje voor zich
hangen. De boodschap van dit werk is yin en
yang, dus iedere licht heeft donker nodig en
het donker heeft het licht nodig. De dood hoort
nou eenmaal bij het leven, vandaar de dode
vissen. Daarom mijn titel: evenwicht, er is
evenwicht nodig in het leven.
Anne Simmelink – Stervende spotlight
Toelichting: de dood en het licht staan centraal
in mijn werk, daarom koos ik in dit schilderij
voor het thema ‘de verlichting van de 17e
eeuw’. In deze periode gingen mensen steeds
bewuster nadenken en niet alles zomaar
geloven wat ze verteld werd. Daarom koos ik
ervoor om de uitspraak memento mori, gedenk
te sterven, te verwezenlijken, maar dan met
een 21e eeuwse draai. Ik heb als icoon van
vandaag Harry Styles gekozen die een goed
beeld geeft van de 21e eeuw. Hij laat zien dat
je kan zijn wie je bent, en laat dit in de foto ook
zien. De dood wordt weergegeven door dorre
bladeren, kaarsen die langzaam opbranden en
doodshoofden. Het licht wordt langzaam
minder fel, oftewel een stervende spotlight.

Anne Simmelink - Schemering
Toelichting: is er meer dan alleen deze
werkelijkheid? Is er iets na de dood? Dat zullen
we nooit te weten komen. Ik wil met mijn werk
laten zien dat er misschien wel meer is dan dit,
daarom heb ik verschillende werkelijkheden
gecreëerd door middel van gloeilampen.
Iedere gloeilamp is verschillend van elkaar,
en toch hebben ze allemaal wat met elkaar
gemeen, het licht. Als er meer werkelijkheden
zijn dan deze, zijn ze anders naar mijn mening,
dat lijkt toch het meest logisch, of toch
niet? Vaak wordt er gesproken over het licht
als je bijna doodgaat, is dat misschien
dit? Niemand zal het zeker kunnen weten. Ik
wil hiermee mensen aan het denken zetten,
daarom de titel schemering.

Iris Taken G6V1

Drie Types
Toelichting: Dit werkstuk bestaat uit drie tunnels
met een landschap als achtergrond. Het werkstuk
hoort bij het thema zingeving met het sub thema
verlichting. Ik heb mijn eigen visie er aan gegeven
en heb gekozen voor licht aan het einde van de
tunnel. Er zijn drie compleet verschillende tunnels
weergegeven met alle drie een ander verhaal. De
rechter tunnel heeft een waterval als eindpunt.
Achter een waterval weet je nooit wat je kan
vinden. De middelste tunnel heeft een zwart
eindpunt. De regenboogkleuren trekken je in de
tunnel en begeleiden je er doorheen. De linker
tunnel heeft het thema: alles staat zwart op wit. Je
leven staat al vast.
Alle tunnels hebben een ander eindpunt en een
ander verhaal hoe je naar het eindpunt komt. Zo is
het leven
Het Einde
Toelichting: Dit schilderij is een vervolg op het
eerste schilderij. Het bestaat uit een abstracte
tunnel met lijnen naar het midden toe die de
tunnelgang bevorderen. De kleuren zijn bewust de
primaire kleuren. Dit is de basis waaruit alle
andere kleuren kunnen ontstaan. Ze staan in
vergelijking met de basisbehoeften van het leven.
De basis is een zwarte laag en het eindpunt van
de tunnel is het lichtpunt ‘dat iedereen zoekt’

Uiterlijke Schijn
Toelichting: Dit is mijn 3D werk. Het is een halve
octopus waarbij de halve kant voor een gedeelte
open is. Het verband tussen de werken is dat het
pad van jezelf afhangt. De uiterlijke schijn komt
vaak niet overeen met hoe alles werkelijk in elkaar
zit, en wat allemaal aan de binnenkant speelt. De
tegenstelling van de roze kleurrijke tinten aan de
buitenkant ten opzichte van de donkere
binnenkant laat een duidelijk verschil zien van hoe
het er aan toe kan gaan. Dit is afhankelijk van hoe
ver weg of dichtbij het licht aan het eind van de
tunnel voor je is. Aan de binnenkant zitten lichtjes.
Dit heeft de betekenis dat het niet altijd meezit
maar dat er ook positieve momenten zijn die je je
licht laten voelen.

Iris Taken

Romaissae Taouil – De vergeten pijn
Al op de basisschool krijgen we les over de holocaust.
Een verschrikkelijke gebeurtenis in de geschiedenis.
Wat veel echter niet weten, is dat er meer
massamoorden zijn gepleegd in de 19e/ 20ste eeuw
en dat er zelfs nu één gaande is. Met dit werk wil ik op
een subtiele manier duidelijk maken dat er meer
genocides hebben plaatsgevonden.

Romaissae Taouil – Queue
Overal in de wereld zien we contrasten in het
dagelijks leven. Waar de één vlucht voor zijn leven,
leidt de ander een rustig bestaan. Door middel van
verschillende rijen die in elkaar overlopen, wil ik dit
contrast laten zien. Wat voor jou normaal is, is voor
de ander een luxe. Misschien moeten we hier wat
vaker bij stil staan.

Romaissae Taouil – Strijd zonder eind
In dit werk heb ik de 6 genocides, uit mijn eerdere
werk ‘De vergeten pijn’, uitgebeeld in stoffen. De
stoffen tonen de kwetsbaarheid van de mens. De
manier waarop de stoffen zijn ‘kapotgemaakt’, is in
verband te brengen met de manier waarop mensen
in een bepaalde genocide zijn omgebracht. De stoffen
zijn aan een ronde constructie opgehangen. Dit laat
zien dat de geschiedenis zich blijft herhalen.

Meike Terpstra – breaking out
Iedereen is tegenwoordig hetzelfde. We
blijven altijd in de comfort-zone en wijken
er amper van af. Door los te breken uit
deze standaard kun je meer bereiken. In
mijn werk is deze boodschap terug te
vinden in de uitbrekende stukken die
loskomen van de vlakte.

Meike Terpstra – forever watched, watch yourself
Het kan beangstigend voelen om af te wijken van de rest.
Het idee dat iedereen je aankijkt. Dit gevoel van bekeken
worden heb ik verwerkt in mijn kunstwerk. Ondanks alle
ogen die op je gericht zijn moet je jezelf kunnen blijven
zien.

Meike Terpstra – through own eyes
Ondanks dat iedereen altijd een oordeel zal
hebben is het belangrijk om dingen te bekijken
vanuit jezelf. Je moet de wereld zien door je eigen
ogen. Vandaar de grote ogen met de pupil waarin
je jezelf ziet. Mijn kunstwerk draait dus om het
eigen perspectief vormen, door eigen ogen.

Olivier Ueffing – Reflecterend Zelfportret
Toelichting: Verlichting is te bereiken door zelfreflectie.
Door jezelf van verschillende kanten te bekijken kan
ultieme verlichting bereikt worden. ‘Jezelf kennen is het
begin van alle wijsheid.’ - Aristoteles.
Het weerspiegelende materiaal staat voor reflectie en dit in
contrast met het zwarte absorberende materiaal laat de
verschillende kanten van jezelf zien.

Olivier Ueffing – (Sur)face
Toelichting: Jezelf reflecteren is erg complex. Er zijn veel
verschillende aspecten. In het werk is dit benadrukt door
het gezicht op te delen in vlakken. Elk vlak staat voor een
ander aspect van wie je bent. Samen vormen de vlakken,
the surfaces, een gezicht, a face.

Olivier Ueffing – Het is maar hoe je het
bekijkt
Een object dat van veel verschillende
kanten bekeken kan worden. Elke kant
heeft een andere reflectie. Hoe bekijk
jij het?

Pien Vos – personality change
Toelichting: Mensen veranderen van persoonlijkheid. Dit heb ik
aangetoond met de vlinders die van uiterlijk veranderen. Zo vliegen
de vlinders door het raam heen en veranderen ze. Sommigen krijgen
een gekleurde binnenkant. Niet elke vlinder heeft kleur want er is
altijd ruimte voor verbetering, maar soms moet je ook gewoon blij zijn
met hoe je bent.

Pien Vos – Do You?
Toelichting: dit werk is geïnspireerd op de vraag; Do you know who
you are? Weet jij wel wie jij bent? Op deze vraag heb ik antwoord
gegeven. Zo zie je allemaal plaatjes voorbij komen waarvan ik hou
en die mij blij maken. Het werk geeft dus weer wie ik ben.

Pien Vos – layers
Toelichting: In dit werk zie je de verschillende lagen van de aarde;
planten en bomen, de stad, zand, water, ijs en sneeuw, de bergen en
de lucht.

Demi de Vries- New Generation Gaming
De nieuwste games. Ze worden steeds maar beter, sneller en mooier. Ze
worden zelfs zo mooi dat veel mensen er niet meer vanaf kunnen blijven
en verslaafd lijken te worden aan hun games. Oudere generaties die niet
opgegroeid zijn met deze geavanceerde spellen beschouwen ze vaak als
een soort drug en zijn bang dat het de jeugd schaadt. Zo waarschuwen ze
met ‘niet te lang naar je scherm staren, anders krijg je vierkante ogen’.
Maar is dat wel zo, zijn games eigenlijk wel een soort drug of ziet de
oudere generatie de kunst van het gamen niet in?

Demi de Vries- The Art of Gaming
Oudere generaties zien vaak de kunst van het moderne gamen niet in, ze
zien het vaak als een verslaving die veel agressie en frustratie met zich
meebrengt. Daarom heb ik gezocht naar de delen van een game die ze
misschien wel zouden kunnen bewonderen. Zoals de levensechte vormen
die in games voorkomen. Denk eens na over het gebruik maken van
aparte combinaties met die kleine pixels en zo een hele nieuwe wereld
tevoorschijn laten komen. Daar zit toch zeker wel aardig wat denkwerk
achter. Kun je dit dan nu nog steeds geen kunst noemen?

Demi de Vries- Pixelate
“Binnenkort is alles digitaal”
Dit is een uitspraak die je de laatste tijd veel hoort en waarop het werkstuk
Pixelate ook gebaseerd is. Het werkstuk gaat namelijk over de wereld die
zich steeds meer op technologisch gebied ontwikkelt. Hebben oudere
generaties toch gelijk? Draaien wij jongeren toch te ver door in de
technologie? Zullen we in de toekomst langzaam veranderen in een game
avatar en zal het leven op een computer spelletje gaan lijken?

Nena Wielens- doordraaien
Toelichting: Ik had gekozen voor het thema school en met dit werk wilde ik
de mooie en minder leuke kant weergeven hiervan. Ik heb het
werk gebaseerd op mijn visie, dus hoe ik tegen school aankijk. Het blok die
als steunpunt dient voor het wiel zit vol met huiswerk, drukte, opdrachten
etc. voor mij de minder leuke kant van school. Maar er zit ook een mooie
kant aan. Dat moet het wiel voorstellen. Het wiel heb ik zo gemaakt dat het
kon draaien. Dit heeft ook een betekenis. In het wiel stellen de
verschillende huidskleuren tapes de mensen om me heen voor. Die houden
mij draaiende en geven mij motivatie. Die zorgen ervoor dat ik blijf
doorgaan en niet stop. De lampjes geven ook de mooie kant aan van
school. Kortom de mooie kant van school houdt mij draaiende en kan
daardoor blijven doorgaan.
Nena Wielens- mijn Marianum
Toelichting: Ook bij dit werk wilde ik de
mooie en minder leuke kant weergeven
van school. Dit heb ik proberen weer te
gegeven door verschillende onderdelen te
gebruiken die allemaal een bepaald
verhaal/betekenis hebben om zo mijn
beeld van het Marianum weer te geven

Nena Wielens- ons Marianum
Toelichting: dit is een spin-off van mijn
Marianum alleen dan niet van mijn visie
maar die van mijn klasgenoten. Hoe zij
naar school kijken, naar het Marianum.
De meningen, opvattingen, ervaringen
enz. van mijn klasgenoten heb ik als
inspiratie gebruikt.

Aukje Wouda

Titel: Nonacholic
In dit schilderij gaat het over het verhaal van de non. Na
haar kerkdienst heeft ze aan de pastoor opgebiecht dat
ze verliefd op hem is. De pastoor dacht er niet hetzelfde
over en heeft haar afgewezen. Ze kon niet goed met de
pijn om gaan en pakte dus verdovende middelen. Ze
drinkt en rookt haar verdriet weg.
Schijnwerkelijkheid: Iedereen kan ten prooi vallen aan
verdovende middelen.

Titel: Wolkenkrabber
In dit schilderij gaat het over de verklede non. Wanneer
je gevoelens al zo hoog zitten, omdat deze wereld zo
‘fucked up’ is, besluit je om op carnaval verkleed als non
samen met je vrienden lekker aan de waterpijp te gaan.
Je wordt zo high als een wolkenkrabber en belandt in
een trip.
Schijnwerkelijkheid: Tijdelijke, zorgeloosheid onder
invloed van verdovende middelen.

Titel: Buitenkerkelijk
In dit werk speelt de hand een grote rol. Deze hand
heeft ook meerdere betekenissen. De hand stelt de
mensheid voor. Mensen zoeken oplossingen voor hun
problemen in verdovende middelen. Deze hand steekt
uit en vraagt: ’Geef me je peuk!’ De hand kan ook
betekenen dat je hulp zoekt, dan vraagt de hand: ‘Mag
ik je hulp?’

