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VAN DE MEERWAARDE, BARNEVELD

(H)OUT EN NIEUW
gemengde techniek en archeologisch hout op paneel
60 x 60 cm

OVER HET WERK:
Enola Monshouwer:
Speciaal als onderwerp en materiaal hebben we het hout
gebruikt waarvan je denkt dat is niet heel speciaal, maar dat hout
is bijna 900 jaar oud. Dit was een boomstam dat werd gebruikt als
put. Samen met Anne-Fleur hebben we het gemaakt tot ons
kunstwerk. Het is niet alleen van mij, het is van iedereen. Zo is het
van de één een tekening, van de ander de foto waar dan weer
iemand anders op ligt en op de achtergrond dan weer heel
iemand anders is. Zo is het ONS kunstwerk en mogen we trots zijn!
Anne-Fleur Bos:
Ik heb voor Talenttijd Creatief. In deze les hadden wij heel
bijzonder materiaal om mee te werken want wij mochten met
hout werken dat bijna 900 jaar oud is. Ik vond dit heel leuke lessen
want we hebben met veel verschillende materialen gewerkt en
op verschillende manieren. Ik heb samen met Enola dit kunstwerk
afgemaakt in Julia Borsboom´s atelier, dat was erg leuk om te
doen.
Julia Borsboom, beeldend kunstenaar:
Ik ben vorig jaargevraagd gastlessen te verzorgen voor 2GT.Deze
lessen heb ik besteed aan het maken van een gezamenlijk
kunstwerk dat uiteindelijk tijdens de Kunstroute Barneveld dd 14,15
en 16 oktober 2016 in mijn atelier is tentoongesteld. Tevens was het
kunstwerk tijdens tentoonstelling (H)OUTPUT d.d. 12 april t/m 10 juni
2017 te zien in Museum Nairac te Barneveld.
Het kunstwerk - van idee tot uitwerking – is van de leerlingen zelf.
De eerste les besteedden we aan het uitwisselen en uitwerken van
een paar ideeën, de tweede les hebben we één idee gekozen en
verder uitgewerkt, de derde en vierde les hebben we eraan
verder gewerkt en in les 5 hebben de leerlingen mijn atelier
bezocht, een stukje glas gesneden en daarna met zijn allen de
foto’s gemaakt die ook weer terug te vinden zijn in het kunstwerk.
Uiteindelijk hebben Enola Monshouwer en Anne-Fleur Bos in mijn
atelier alle onderdelen aan elkaar gelijmd tot één bijzonder
kunstwerk!

