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Maffe materialen en andere genoegens
Een wolk, regenboog, mobiele telefoon, flesjes water en pijlen van papier…
Dit keer geen canvasdoeken of houtsculpturen! Wat bezielde Navid Nuur en Berndnaut Smilde
om van deze materialen kunstwerken te maken? En dat niet alleen, als bezoeker word je ook
nog eens uitgenodigd om een actieve en onderzoekende houding aan te nemen.
Veel plezier met hun werk en het uitpluizen van de dieperliggende betekenis ervan!

0.1 Weermaker
Op de eerste foto van Berndnaut Smilde zie je een regenwolk. Herken je de ruimte waarin hij
is gemaakt?

Je zou kunnen zeggen dat de Groninger het weer beheerst. Met
een sterk verhoogde luchtvochtigheid en een pufje uit een rookmachine maakt hij zelf regenwolken. Deze 'uitvinding' werd vorig
jaar door het bekende tijdschrift Time Magazine uitgeroepen tot
één van de beste van 2012.
Voor de perfecte foto heeft de kunstenaar de regenwolk een paar keer opnieuw moeten
maken. Waaraan kun je dit zien?

De manier waarop Smilde de wolk heeft gefotografeerd, prikkelt de fantasie: het heeft iets
bovennatuurlijks. Noem twee redenen waarom deze wolk tot de verbeelding spreekt?
1.
2.

Twee zalen verder in de hoek kom je nog een werk van Berndnaut Smilde tegen: een foto
van een landschap waarop een regenboog is geprojecteerd. Zoals je ziet, is een regenboog
niets meer dan wat Smilde heeft gecreëerd: een optische illusie.
Hoe heeft de kunstenaar de regenboog gemaakt?

Kun jij uitleggen wat er niet klopt aan de regenboog?

0.2 Google’s zicht op een schuur
Op de foto Until Askeaton has streetview zie je een landschap. Er is iets onnatuurlijks in dit
landschap. Wat?

Met deze foto heeft Berndnaut Smilde het programma Google Streetview op de hak genomen. Het dorpje Askeaton bestaat zowel in Ierland als in Amerika.
Van laatstgenoemde was in Google maps een streetview opgenomen met daarop de witte schuur, terwijl
het Ierse dorp nog niet door Google was vastgelegd.
Toch lijken in beide dorpen dezelfde schuur en boom te staan. Wat heeft Smilde gedaan?
Hij bouwde de Amerikaanse schuur en boom exact na in het Ierse dorp.
Hij heeft de Streetview-foto van het Amerikaanse Askeaton gephotoshopt in een Streetview-foto van het Ierse dorp.
Hij plaatste een uitvergrootte foto van de Amerikaanse schuur als een soort billboard in
het Ierse dorp, zodat deze door de Google-auto zou worden gefotografeerd en de
schuur op internet in beide dorpjes zou staan.

De foto van Smilde heeft een tegenhanger in de Perspectiefcorrectie van Jan Dibbets. Ook deze kunstenaar heeft met de
waarneming gespeeld door iets te veranderen in het perspectief = de manier waarop een object ruimtelijk in beeld wordt
gebracht. Deze foto is genomen
vanuit een centraal perspectief:

Volg de lijnen in de foto van Dibbets naar de horizon.
Wat klopt er niet aan de ladder?

0.3 Bouwwerk zonder eind
Deze grote installatie van de Italiaanse kunstenaar Luciano Fabro lijkt wel een soort K’NEXbouwwerk, maar dan met bijzondere bouwstenen! Welke onderdelen herken je?
1.
2.
3.

Op het eerste gezicht lijken de zuilen zomaar ergens te zijn neergezet. Toch heeft
de kunstenaar ze volgens een bepaald systeem opgesteld.
Welke van de hieronder getekende opstellingen komt overeen met de plaatsing van de zuilen in Prometeo? Omcirkel de letter die bij de juiste opstelling hoort.

Voor dit werk liet Luciano Fabro zich inspireren door de klassieke oudheid. De titel van dit
werk verwijst naar de Griekse halfgod Prometheus, die de mens intelligentie en vuur schonk.
Zo konden zij over de natuur heersen. In dit kunstwerk symboliseert het marmer, letterlijk
een stuk aarde, de onbedorven natuur. De meetinstrumenten zijn een teken van het menselijke ingrijpen en het willen beheersen van de natuur.
De kunstenaar vindt de relatie tussen de natuur en wat de mens ermee doet niet zo stabiel.
Hoe heeft hij dat in zijn kunstwerk verbeeld?

0.4 Geurig, kleurig werk
Dit kunstwerk van de Italiaanse kunstenaar Mario Merz valt op door de bijzondere materialen. Wat vind jij het meest opvallend eraan?

In dit kunstwerk is zo'n beetje de halve groentewinkel vertegenwoordigd. Welke soorten zie je?
Noem er zo veel mogelijk.

Een belangrijke taak van het museum is om kunstwerken te conserveren = behouden. Bij dit
'stilleven' is dat lastiger. Na een tijdje gaan de vruchten rotten waardoor ze er minder fris
uitzien en gaan ruiken. Dit rottingsproces (tot op zeker hoogte) speelt een grote rol in het
werk. Hoe vaak ververst het museumpersoneel het fruit en de groenten, denk je?
1 x per dag

1 x per week

1 x per maand

nooit

Tussen de vruchten en groenten staat een negental blauwe neonlichten. Licht is voor Mario
Merz een teken voor energie. Het voordeel van neonlicht is dat je er figuren in kunt buigen.
Met een beetje moeite kun je in de blauwe lichten het volgende rijtje cijfers herkennen.
Vul het laatste cijfer in: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,

De kunstenaar heeft niet zomaar wat getallen achter elkaar gezet. Het rijtje is gebaseerd op een Middeleeuws
wiskundig systeem van Fibonacci. Het heeft te maken met
de groei- en vermenigvuldigingsprocessen in de natuur:
0+1=1 | 1+1=2 | 2+1=3 | 3+2=5 | 5+3=8

Tel het laatste getal (…) op bij het voorlaatste (13) en vul het volgende getal in.

0.5 Waterkunst
In de tentoonstelling LUBE LOVE wil Navid Nuur de museumbezoeker deelgenoot maken van
zijn kunst. Kijk maar eens op je entreeclipje.
Wat staat erop en wat heeft de kunstenaar met dit zinnetje bedoeld?

Naast lucht zoekt de kunstenaar contact met de bezoeker door middel van water.
Beschrijf waar de grote, blauwkleurige installatie (nr. 5)
uit bestaat. Kijk ook achter de blauwe muur.
1.
2.
3.

Op het label van de flesjes staat een zin geschreven, die tevens de titel van het werk vormt.
Deze zin kan alleen worden gelezen aan de binnenkant van de fles.
Wat is de titel van het werk? En wat betekent het?

Het water is afkomstig uit een kraan uit Nuurs atelier. Iedere middag tussen 12 en 15 uur
staat er iemand water in de flesjes te tappen. Voor 1 euro kun je zo’n kunstwerk van Navid
Nuur mee naar huis nemen.
Wat zou de kunstenaar met dit werk willen bereiken? Denk ook aan de titel.

Kan water kunst zijn?

Ja

Nee. Leg uit waarom je dat vind.

0.6 Letterspellen
Navid Nuur is dyslectisch = woordblind. Toch spelen woorden en zinnen een grote rol in zijn
werk. Een voorbeeld hiervan zijn de lichtwerken, gemaakt van tl-buizen uit verschillende
tentoonstellingsruimten in Den Haag, Berlijn en Gent.
Door te experimenteren, kwam Navid Nuur erachter dat hij van zoiets simpels als tl-buizen
kunstwerken kon maken door er letters mee te vormen. Het aantal bepaalt welk woord hij
kan maken. In één van de lichtwerken zie je duidelijk het Engels woordje Try staan.
Welke twee woorden herken je in de buizen op de lange muur?

Voor het licht zit elke tl-buis volgens een bepaald systeem op de bijbehorende lichtbak aangesloten. Maar: deze lichtbakken kunnen ook voor iets anders worden gebruikt. Waarvoor?
Als vitrinekast om kleine kunstwerken in te tonen.
Als opbergplek voor de gele draden en het gereedschap.
Als koffer om de tl-buizen in te vervoeren.

Iets verder in de tentoonstelling vind je een gsm die met klei
aan de muur is bevestigd (nr. 6b). Bel het nummer op het titelkaartje en luister net zo lang tot de gsm stopt met trillen.
Je hoort de kunstenaar iets zeggen terwijl hij inademt.
Welke woorden zegt hij?

Waarop hebben deze woorden betrekking?

0.7 Schot in de roos!
Het laatste kunstwerk bevindt zich in een bijzondere ruimte. Beschrijf eens wat je ziet?

Op de video laat het museumpersoneel zien hoe je een pijltje
moet vouwen. Wat voor bladen heeft hij op de tafels uitgestald om deze pijlen mee te vouwen?
Kranten

Kunstbladen

Schoolboeken

Modeglossies

Navid Nuur vindt de fase tussen Idee en Werkelijkheid, tussen Concept en Realisatie, het
meest tot de verbeelding spreken. Op het titelkaartje van dit werk staan twee jaartallen
vermeld: 2005 en 2013.
Wat zou hij met deze twee data hebben bedoeld?
Jaartal 1 verwijst naar het jaartal waarin
Jaartal 2 verwijst naar het jaartal waarin

Heb je wel eens een pijltje gedraaid? Probeer het eens.
Neem een strook niet te glanzend papier van 4 of 5 cm breed. Draai hem om je vinger en
trek een punt die je vastplakt met wat spuug. De achterkant kort je wat in. Schuif je pijl door
een plastic buis en blaas!
Heb je de schijf

wel of

niet geraakt?

Heb je een woord geraakt? Schrijf het op:

Lees nu de hele zin op de schietschijf en beschrijf wat deze zou kunnen betekenen?

Plattegrond

