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PORTFOLIO
TOM DELSAERT
Introductie.

Als stijl en thema van deze portfolio, kreeg
ik het idee alles in de stijl van een jaren 70 "National Geographic Magazine®" te maken, omdat ik thuis
een collectie heb van al deze magazines van begin jaren
60 tot heden, waar ik al lang door gefascineerd ben.
De reden dat ik voor de jaren 70 koos , was omdat ik de illustratie, opmaak, reclame,... het leukste vind in dit decennium .
Om het concept zo goed mogelijk te behouden heb ik
de meeste foto's bewerkt, zodat ze in dit magazine zouden passen door er een "poster" effect aan te geven.

In deze portfolio vindt men terug:
Identiteitsportfolio
Wie is Tom Delsaert? Een persoonlijke analyse.

P03-07

Belevingsportfolio

Een collage van mijn vijftien cultuurbelevingen waaronder
in volgorde:
+ARCHITECTUUR
J. Paul Getty centrum				
P08
+RECENTE ARCHITECTUUR EN/OF VORMGEVING
Deens Centrum voor Architectuur/ BLOX		
P10
+FILM
Interstellar					P11
+CONCERT
9de Antwerpse Gitaarfestival: Duo Adentro		
P12
+RELIGIE
De verwondering en de immensheid van het heelal. P14
+LITERATUUR
3000 jaar wereldpoëzie in 500 onsterfelijke gedichten P16
+DANS
Onstage Dance Competition			
P17
+FOTOGRAFIE
Zdzislaw Beksinski				P18
+THEATER
Geval 52						P20
+INTERIEUR
Arne Jacobsen Room 606				
P22
+KUNST VAN EEN OVERLEDEN KUNSTENAAR
Gustav Vigeland					P24
+KUNST VAN EEN ACTIEVE KUNSTENAAR
Jorrit Paaijmans					P26
+GESCHIEDENIS
De Titanic					P27
+WEBSITE
/r/Place						P28
+WILDCARD
De filmmuziek van Hans Zimmer			
P29

Verzameld werk

Een selectie projecten van het vak "ontwerpen" uit het eerste
jaar interieurvormgeving en persoonlijke toevoegingen.

Bijlagen

Vlieg met ons mee naar de
Verenigde Staten en herbeleef
Tom zijn unieke roadtrip!
Ontdek zowel wereldsteden
zoals Los Angeles en San Francisco als
vele nationale
parken
zoals
de
Grand
Canyon en Yosemite Park.

Of het nu om auto's of machines gaat, bij mij
draaide het altijd om de mechaniek. Ik haalde werkelijk alles uit elkaar wat los en vast zat, van computers
tot brommers. Als ik er dan in slaagde om deze weer
in elkaar te steken en aan de praat te krijgen, dan was
mijn dag geslaagd. Zo werd mijn passie voor techniek
aangewakkerd en daarna ook de fijnere techniek verfijnd.

Ik was altijd al praktisch aangelegd en ben vrij
snel weg met nieuwe technologie of computerprogramma's. Zelf kijk ik graag YouTube filmpjes en
televisiedocumentaires over het opknappen van
oude machines en het maken van nieuwe voertuigen, zoals bijvoorbeeld een oude verroeste oorlogstank waar nieuw leven wordt ingeblazen.

Hoe beschrijf ik mezelf aan de hand van
muziek? Mijn smaak voor muziek is heel uiteenlopend; veel hangt af van mijn state of mind. Ik
apprecieer bijvoorbeeld zowel metal als jazz, maar
ook oldschool hiphop en techno kunnen mij
raken. Hier zijn een paar van mijn favoriete albums.

Tom?
Avonturier?

Ik ben altijd te vinden voor avontuur! Of het nu een berg beklimmen is of van een klif duiken

Sport?

Geef mij geen bal, racket of baseballbat. Ik ben nooit echt goed geweest in balsporten of sporten die veel
tactiek vereisen. Teamsporten zijn niet aan mij besteed. Wat niet wil zeggen dat ik niet sociaal ben, want ik ga
wel graag fietsen met vrienden. Naast fietsen hou ik ook van gewichtheffen, wandelen en lopen.

Werk?

Mijn bazen van verschillende studentenjobs zeggen vaak dat ik een harde werker ben, ik neem initiatief en
werk efficiënt. Momenteel werk ik elke zaterdag bij Boels, waar ik het onderhoud doe van door klanten binnengebrachte machines. Ik doe regelmatig leveringen van bijvoorbeeld generatoren aan bouwbedrijven.

Reizen?

Ik ben iemand die zeer graag de wereld verkent, om zowel nieuwe plaatsen als nieuwe culturen te ontdekken.
Ik heb zelf al een deel van de wereld gezien, maar er valt nog zoveel te bezoeken. Plaatsen bezoeken waar
verder bijna niemand komt zoals het eiland Pitcairn in een aflevering van 'Reizen Waes', lijkt me geweldig.

Skills?

Ik heb best wel groene vingers. Werken in de tuin met mooi weer is een plezier. Zo heb ik een hele zomer bij
de groendienst in Overijse gewerkt. Ik denk logisch na en vind vaak oplossingen door out of the box te denken. Ik ben een echte 'plantrekker' en op nieuwe plaatsen kan ik me vrij snel oriënteren omdat ik een goed
ruimtelijk inzicht heb.

Er zijn veel mensen vanuit verschillende domeinen die een voorbeeld voor me zijn.
Sommigen zijn beroemde mensen die de wereld verbeteren.
Anderen weerspiegelen meer mijn persoonlijke visie.
Sommigen inspireren mij door de manier waarop ze leven, anderen door hun creativiteit.
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Architectuur
J. Paul Getty centrum

H

et J. Paul Getty centrum, gelegen in het westen van
Los Angeles, Californië is gebouwd in 1997. Het gebouw
trok mij qua architectuur zeer sterk aan, en niet alleen het gebouw maar ook de tuinen. De reden dat ik dit architecturaal
kunstwerk heb gekozen is omdat ik het zo bewonderde toen
ik het heb bezocht afgelopen zomer, in juli 2019. Ik hou van
het modernisme in de architectuur van de late 20e eeuw. Als ik
zelf architect zou zijn, had ik ook een openbaar centrum willen
ontwerpen in deze stijl, het gebruik van geometrische vormen,
rechte lijnen en gebogen lijnen wordt mooi gecombineerd. De
tuinen zijn ontworpen door een andere architect genaamd Robert Irwin, met oog voor detail. Er wordt hier op alles gelet: van
de perfecte uitlijning van bomen en planten tot precieze keuze
van planten van over de hele wereld. Zo wordt er bijvoorbeeld
de lookplant gebruikt in een deel van de tuinen, wat zeer mooi
oogt, maar er is niet nagedacht over de geur die deze plant achterlaat. Het centrum is toegankelijk met een trammetje en wie naar boven wil stappen kan dat ook doen. Het grootste deel van dit centrum is het museum, dat zeer
veel schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, manuscripten, decoratieve kunst
en fotografie tentoonstelt. Het centrum is op een berg gelegen, dus er is een mooi
panorama van West Los Angeles. In het donker zie je ook een mooi belichte skyline.
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“The beauty one can find in art is one of the pitifully
few real and lasting products of human endeavor.”
-J. Paul Getty

Panorama van het Getty centrum vanuit Robert Irwin's Central Garden door Tom Delsaert.
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Recente architectuur en/of vormgeving
Deens Centrum voor Architectuur

BLOX / Deens Centrum voor Architectuur
In de meeste steden zijn de werksector, de woonsector en alle publieke plaatsten allemaal gescheiden van elkaar, wat er voor zorgt dat de kantoorgebouwen alleen tijdens kantooruren worden gebruikt
en dus voor het grootste deel van de dag leeg staan,
terwijl appartementen en publieke plaatsten alleen buiten werkuren gebruikt worden. De Denen
daarentegen proberen de leegstand tegen te gaan in
hun nieuwe architectuur door wonen, werken en
andere functies in een gebouw te combineren. Een
voorbeeld hiervan is het Deens Centrum voor Architectuur met kantoren, werkruimtes, een café, een
boekhandel, een fitnesscentrum, een restaurant, 22
appartementen en een ondergrondse parkeerplaats.
Allemaal zeer modern. Dit geeft wel een leuk zicht
aan de binnenkant, bijvoorbeeld wanneer je de trappen van het museum opgaat, kun je mensen zien fitnessen door de glazen wanden. Dit zorgt voor een
levendige sfeer. Het moment dat wij er waren met
de reisweek, was er een tijdelijke tentoonstelling
van maquettes die zeer interessant was. De buitenkant bestaat bijna volledig uit glas en bestaat uit een
blokvormige structuur, vandaar de naam BLOX.
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Interstellar is een van mijn favoriete films. Ik vind de
film zo leuk omdat het over de ruimte gaat, wat mij
erg interesseert en er wordt ook veel in gefilosofeerd,
wat ik ook heel boeiend vind. Bovendien wordt er in
de film een goede, spannende en emotionele sfeer
opgebouwd; met op sommige momenten een
vleugje
humor.
Het
verhaal
gaat
over
astronauten die naar het andere uiteinde van de
Melkweg reizen om een nieuwe planeet te vinden. Ze
moeten de geschonden thuiswereld gaan vervangen,
waar bijna geen leven meer mogelijk is door constante
zandstormen die ervoor zorgen dat er bijna niet aan
landbouw kan gedaan worden. NASA bestaat niet
meer, maar een groep overblijvende onderzoekers
van NASA heeft een “wormhole” in de buurt van
Saturnus ontdekt, waardoor een ver sterrenstelsel
sneller bereikt kan worden. Tien jaar geleden zijn er
twaalf astronauten door het wormgat gezonden om
elk een andere planeet te verkennen. Communicatie
van daar naar de Aarde is beperkt, maar van enkel
drie astronauten, Miller, Edmunds, en Mann, is een
signaal ontvangen dat hun planeet geschikt
zou kunnen zijn voor mogelijk leven. De
hoofdrolspeler, Cooper, gaat met drie andere
astronauten mee op weg door het wormhole en
bezoekt eerst de planeet van Miller. De planeet
blijkt ongeschikt te zijn door hoge vloedgolven die

ontstaan door de hoge aantrekkingskracht van een
zwart gat vlak bij de planeet. De planeet van Mann
blijkt ook niet levensvatbaar te zijn. Mann heeft
een vals signaal verzonden om gered te worden. Hij
probeert Cooper te vermoorden. Wat er daar
gebeurt en of de derde planeebereikt wordt,
verklap ik best niet. Ik hou van het werk van regisseur:
Christopher Nolan, Eerdere bekende films waren
Memento en Inception.De hoofdrol, Cooper, wordt
gespeeld door Matthew McConaughey, die ik persoonlijk een goede acteur vind, want hij speelt zijn rol
als astronaut overtuigend. De rest vond ik ook goed
acteren, vooral de astronauten. De filmmuziek past
perfect bij de film. Deze werd gecomponeerd door
Hans Zimmer, waarover ik het heb in mijn wildcard.
De special effects waren.spectaculair. Het
meeste werd wel gedaan met CGI dat staat voor
Computer-generated imagery, oftewel digitale animatie, maar er werd toch nog een heleboel opgenomen
in de natuur, onder andere in Ijsland en Canada.
Mijn eindbeoordeling: Het is in het algemeen een
briljante film en tegelijk heel ingewikkeld. Nadat ik hem voor de eerste keer had gezien in de
bioscoop bleef ik nog dagen nadenken over hoe
alles nu precies in elkaar zit. Ik denk dat ik de
film nu al 4 à 5 keer heb gezien. Hierdoor moest ik
niet veel meer opzoekwerk doen over het verhaal.

“De mens is geboren hier op aarde, en nooit bedoeld om hier te sterven.”
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CONCERT
9de Antwerpse Gitaarfestival: Duo Adentro

N

aar jaarlijkse gewoonte organiseert men in november een festival voor gitaarliefhebbers in Antwerpen. In de aanloop naar
deze festivalweek, ging ik op 23 oktober 2019 naar een van de
talrijke gitaarconcerten verspreid over Antwerpen. In Museum
Vleeshuis was het dit jaar de beurt aan een jong duo: Duo Adentro,
met gitarist Maarten Vandenbemden en pianiste Saskia Van Herzeele.
Het laatgotische Antwerpse Vleeshuis is een zeer statig en prachtig
gebouw uit de 16e eeuw. Het was het gildehuis voor de beenhouwers
en was toen een slachthuis en verkoopshal van vlees. Het is dan ook
gelegen in de Vleeshouwersstraat. In de negentiende eeuw werd het een
museum met allerlei kunstvoorwerpen vanaf de oudheid. Tegenwoordig is het een muziekmuseum, ‘Klank van de Stad’. Het is gewijd aan 600
jaar muziekleven in Antwerpen en de Lage Landen. Het is een zeer mooi
bewaard voorbeeld van architectuur met zandsteen en baksteen. Als je
binnenkomt, lijkt het even of je in een kerk terechtkomt. Ik vond het
bijzonder om hier een concert bij te wonen, terwijl ik omringd werd
door museumstukken van oude muziekinstrumenten. Ik zag er violen,
clavecimbels, luiten en theorbes (snaarinstrumenten uit de luitenfamilie).
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duoadentro.com: Duo Adentro

In bijlage zit het programma van het optreden. Op
één stuk na, kende ik geen van de werken die werden
gespeeld. Het was voor mij ook een eerste kennismaking met de muziek van de Catalaanse componist
Mompou. Van de drie andere componisten had ik wel
reeds gehoord. Ik herinner me Ravel, omdat we in het
eerste middelbaar naar de Bolero hebben geluisterd
tijdens de les Muzikale Opvoeding. Debussy ken ik
van Clair de Lune, en van componist Piazzolla, een
tangomuzikant, had ik enkele dagen voor het concert
enkele werken op de bandoneon beluisterd waaronder
het mooie, erg Argentijnse ‘Adiós nonino’, dat ook

tijdens het concert door Duo Adentro werd gespeeld.
Ik heb de klassieke gitaar altijd al een mooi instrument
gevonden, misschien wel omdat mijn opa vaak gitaar
speelde als ik daar vroeger kwam. Tijdens dit concert
zag ik een bijzonder samenspel van gitaar en piano;
een in mijn ogen niet altijd even geslaagde combinatie.
Piano alleen kan heel mooi zijn, maar persoonlijk vind
ik dat er muziekstukken zijn die zich veel beter lenen
tot een combinatie van beide instrumenten. ‘Adentro’
is Spaans voor ‘binnenin’. En ja, soms raakte de muziek
me ‘van binnen’, maar enkele van deze muziekstukken
had ik liever door de gitaarsolist gehoord.
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RELIGIE

De verwondering en de immensheid van het heelal.

D

e interesse in het heelal en de sterren
komt zeker en vast van mijn vader, die
aan astrofotografie doet en zeer veel weet
over de ruimte. Wanneer ik nadenk en filosofeer over het heelal voelt dit bijna religieus aan. Zelf ben ik niet gelovig, maar
ik denk dat ik dan een beetje begrijp wat
mensen voelen die gelovig zijn. Dit gevoel
had ik voor het eerst toen ik voor het eerst
de Melkweg zag op het eiland Rhodos in
Griekenland. In België is de melkweg nauwelijks te zien door alle lichtvervuiling. Op Rhodos heeft mijn vader toen een foto van mij genomen waarbij ik wijs naar de melkweg, deze
foto werd later gekozen als cover op het astronomiemagazine "Heelal".				

Een moment dat ik dit gevoel nog heb meegemaakt was toen ik met mijn gezin ben
gaan kijken naar de zonne-eclips die plaats
vond in Noord-Amerika op 21 augustus
2017, wanneer je in the middle of nowhere
in de vlaktes van Idaho staat, en je ziet aan
een immens hoge snelheid de schaduw van
de maan in de verte op je af komen, krijg je
terug een moment van kippenvel, alle insecten
en dieren worden ook stil, omdat ze denken
dat het nacht is. Een vreemd gevoel is dit en
het doet je toch terug bezinnen. Hieronder zie
je een collage van de eclips. Mijn vader gaat
volgend jaar naar Argentinië voor de zonsverduistering van 14 december 2020; helaas
kan ik niet mee omdat ik het op dat moment
waarschijnlijk druk heb met schoolwerk.

delsaert.com: Total solar eclipse
Heelal magazine, september 2016
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LITERATUUR

3000 jaar wereldpoëzie in 500 onsterfelijke gedichten
Tijdens de quarantaine ben ik eens in onze boekenkast gaan neuzen. Na een tijdje viel mijn oog op het
gigantisch dikke boek “3000 jaar wereldpoëzie in
500 onsterfelijke gedichten”, samengesteld door Koen
Stassijns en Ivo Van Strijtem. Zij zijn zelf dichters,
vertalers en docenten. Ik ben in het boek gaan bladeren, want eerlijk gezegd weet ik bitter weinig over
poëzie; in mijn technische richting kwam ik daar
vroeger ook zelden mee in aanraking.
In het voorwoord worden verschillende bekende
dichters aangehaald. William Wordsworth (mooie
toepasselijke naam wel voor een dichter) zegt
bijvoorbeeld in een brief naar een vriend, samengevat, dat dichters met elkaar verbonden zijn in een
groot netwerk van waarheid, en dat ze elk voor hun
bijzonder talent over een zintuig beschikken waardoor ze iets kunnen opmerken, iets nog nooit gezien.
Ook Marina Tsvetajeva beschouwde poëzie als iets
‘bovenpersoonlijks’, iets dat boven het individuele
verheven is. Vele dichters, uit verschillende tijden en
plaatsen vinden het lezen van andere dichters vaak
belangrijker en verrijkender dan andere soorten
lectuur. Ze vinden allemaal dat poëzie de persoon
overstijgt, alsof alle gedichten geschreven zijn door
een en dezelfde dichter, en dat de identiteit van de
dichter er minder toe doet. Daarom werd de naam
ook niet altijd overgeleverd door de eeuwen heen en
zijn er heel wat anonieme gedichten.
Met dit boek willen de samenstellers ook aantonen
dat poëzie universeel is. Ze hebben daarom vijfhonderd gedichten bij elkaar gesprokkeld uit alle windstreken, van de allergrootsten tot onbekende dichters.
Hun keuze werd wel beperkt, omdat ze natuurlijk enkel gedichten konden selecteren die naar het Nederlands vertaald werden. In de vertaling gaat natuurlijk
ook wel iets verloren van het gedicht. Thomas Mann
schreef daarover wel iets grappigs: “Vertalingen zijn
als minnaressen: als ze mooi zijn, zijn ze niet trouw,
en als ze trouw zijn, zijn ze niet mooi.”
In het register zijn de gedichten volgens tien verschillende thema’s gegroepeerd, zoals onder andere over

landschappen, over liefde, dieren, dood, zin en onzin.
Ik las er verschillende, waaronder vertalingen uit
het Engels, Russisch en Japans, en het gedicht dat ik
het mooist vond, is het liefdesgedicht “Vannacht zou
ik,” ook wel bekend als “Vannacht zou ik zeer trieste
verzen kunnen schrijven”; een vertaling vanuit het
Spaans. Het werd geschreven door Pablo Neruda, een
Chileens dichter uit de vorige eeuw.
Het is een gedicht over verloren liefde en verlangen.
Zinnen als “Het is dezelfde nacht die dezelfde bomen
wit maakt. Maar wij, die van vroeger zijn, zijn niet
meer dezelfden”, vind ik mooi. Het beschrijft perfect
dat veel dingen bij het oude blijven, en dat zaken als
de nacht en de bomen er altijd zullen zijn, maar dat
mensen door de liefde veranderen. Ook de woorden
“De liefde is zo kort, het vergeten zo lang”, is
veelzeggend. Je voelt als lezer welke verscheurende
impact een voorbije liefde nu nog kan hebben.
Ik heb op YouTube ook eens een mooi voorgelezen
Engelse vertaling van het gedicht beluisterd: “Tonight
I can write the saddest lines” (Spoken Poetry), heet
de video. Toen werd het gedicht pas echt pakkend.
Uit vele commentaren bij de video bleek toch wel
dat vele mensen erdoor geraakt werden en een traan
lieten bij het beluisteren ervan.
Ik heb bijlange nog niet de levenservaring van de
verteller in het gedicht. Mijn relatie met een meisje is
nog pril. We leerden elkaar twee maanden voor het
coronavirus kennen, maar zij woont in Brussel en we
zijn nu bijna even lang in quarantaine zonder elkaar
fysiek te zien, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen, bij dit gedicht. Het moet sowieso als een gemis
aanvoelen als er aan een lange relatie een einde komt,
zoals bij deze man. Je voelt zijn pijn en verdriet. Ik ga
beslist nog eens verder bladeren in deze bundel deze
zomer. Dikke boeken zijn niet aan mij besteed, maar
hier hou ik wel van, de gedachte dat ik een boek een
tijdje opensla en dat ik het na een tijdje lezen zo weer
weg kan leggen.

3000
500
JAAR WERELDPOËZIE IN

ONSTERFELIJKE GEDICHTEN
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Dans

On stage dans competitie

V

oor de wedstrijd “On stage dance competition, dansseizoen 2019-2020” konden solo dansers, duo’s, trio’s
en teams zich vanaf 8 jaar inschrijven. De wedstrijd die ik als toeschouwer bijwoonde was de tweede
editie van deze wedstrijd. De wedstrijden vinden plaats op verschillende locaties, en ik ben in Overijse gaan
kijken. Er was een opdeling tussen beginners en gevorderden. Beginners hebben een A/B niveau en gevorderden hebben een B+/C niveau. Daarnaast werd er een opdeling gemaakt tussen urban (streetdance, house,
breakdance, locking, ,…) en jazz/modern/hedendaags.
Ik ben zelf nooit echt fan geweest van dans, maar ik moet toegeven dat ik toch wel heb genoten van deze
danswedstrijd. Ik vond dat de emoties en mimiek mooi in de meeste dansjes verwerkt zat. Wat ik zelf het
mooiste vond was wanneer (dan wel meer bij de meer gevorderde groepen) er bijna perfect synchroon
gedanst werd, een harmonieus geheel vormden. Het meest hield ik dus van de dansjes waar meerdere danseressen dezelfde choreografie uitvoerden, en perfect gelijk sprongen en neerkwamen. Minder vond ik de dansjes waar verschillende danseressen elk op een andere manier over de vloer kronkelden, hoewel er ook in die
dansjes soms bijzonder knappe solo’s met acrobatische toeren plaatsvonden.
Elke dans duurde drie à vijf minuten en na afloop werden de choreografieën beoordeeld door een professionele jury. Er werden voor elke categorie prijzen uitgedeeld, ook enkele special awards, zoals voor beste
kostuums, beste team-play, enzovoort.
De muziekstijl trok me ook aan, er was vrij veel variatie tussen de verschillende muziekstijlen van modern
tot jazz. In het algemeen heb ik dus wel genoten. Toch fijn dat deze portfolio-opdracht mij de kans geeft om
nieuwe cultuurervaringen mee te maken.
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FOTOGRAFIE
Zdzislaw Beksinski

O

ok gekend als de nachtmerrie-artiest, heeft hij tijdens zijn 50-jarige carrière als artiest zijn nachtmerries in beeld gebracht in kunst en fotografie. Hij werd geboren in 1929 in de Poolse stad Sanok met
op dat moment een van de grootste populaties van Joden. De 2e wereldoorlog zorgde ervoor dat hij gedurende zijn jonge jaren veel gruwelijke dingen heeft meegemaakt, wat betekent dat dit een serieus grote
rol speelt in zijn inspiratie voor kunst. Beksinski die vandaag de dag vooral is gekend voor zijn schilderijen heeft ook een grote rol gespeeld in de fotografie tijdens de jaren 50. Zijn fotografie werd bekeken als
de anti-fotografie, door een totaal andere richting in te slaan dan andere fotografen van zijn tijd. Zo gebruikte hij bijvoorbeeld verlichting, waardoor gezichten niet meer herkenbaar worden of door lichamen te fotograferen als silhouetten. Het gebruik van spiegels zorgde ook voor misvormde lichamen en het
opzettelijk mis-focussen. Zelf heb ik deze artiest vrij recent ontdekt en de kunst viel meteen in de smaak.
Pas hierna heb ik ontdekt dat hij in zijn carrière ook aan fotografie heeft gedaan. Mijn favoriete foto van
Beksinski, onder deze paragraaf, toont eigenlijk aan hoe je met belichting de sfeer van een beeld stevig kan
beïnvloeden. Wat eigenlijk zo'n onschuldig beeld zou kunnen zijn, geeft nu toch een beangstigende sfeer.

18

Theater
Geval 52

B

egin maart hielden de laatstejaars van het Sint-Martinuscollege te Overijse
drie weekendvoorstellingen van hun toneelproductie ‘Geval 52’. in het Cultureel Centrum GC De Bosuil van Jezus-Eik. Zelf heb ik in de eerste graad nog op
die school gezeten en hoewel de acteurs een jaar jonger zijn dan ik, ken ik sommigen van hen nog wel als ‘broer of zus van’.
Eerst zou ik op 6 maart naar de vrijdagavondvoorstelling gaan, maar ik zat reeds
een week thuis met klierkoorts. Om niet in contact te komen met teveel mensen,
besloot ik op 4 maart de algemene repetitie bij te wonen vanop een van de achterste rijen. Veel verder vooraan zaten vooral mensen van de directie, oud-leerkrachten, de productie, de techniek en de regie, die elk achteraf nog wat tips of
bemerkingen gaven. Daar heb ik ook nog een groot deel van meegepikt omdat dit
ook wel interessant en uniek was om te zien. Zelf vind ik de technische kant en
dan met name de belichting een belangrijke factor bij zo’n stuk, en had daar ook
op gelet. Het lukte aardig om me te blijven concentreren, al speelde de vermoeidheid me wel parten.
Wanneer het doek opende, zag je een stapel bedden, zo’n vijfiental, schots en
scheef over elkaar staan. Dit decor, dat ziekenhuisbedden voorstelde, bleef ongewijzigd doorheen het stuk. Het enige bed dat beslapen werd stond centraal.
Daarop lag het hoofdpersonage: de comapatiënte. Of, zo las ik op één van de
posters bij het buitengaan, leed zij in feite aan het locked-in syndroom, en had
dus wel degelijk pijn, emoties en gedachten.
Er worden wel wat speelse oplossingen gevonden om het verhaal te vertellen zoals
de kamerplanten die met elkaar spreken. Er wordt tijdens de voorstelling veel met
flashbacks gewerkt, en zo wordt ook duidelijk dat Ine in een coma is beland door
een val van een rots tijdens een trektocht in Frankrijk die ze maakte met haar vier
vrienden. Goed bedacht vond ik dat de hoop bedden nu het decor van de bergen
vormde.
Ine, het hoofdpersonage, blijft de hele tijd liggen, en via een andere actrice hoor
en zie je wat er in haar brein omgaat. Ondanks haar toestand, hoort ze alles wat
haar bezoekers, verplegers, cliniclowns en poetsploeg zeggen, en hoe haar
ouders en haar zus elk worstelen met de vraag hoe het nu verder moet en hoe haar
vrienden elk op hun manier omgaan met een schuldgevoel omdat ze het
klimongeval niet konden voorkomen.
Als toeschouwer ben je wel gespannen als men begint te spreken over eventuele
euthanasie. Op een zeker moment vallen de woorden ‘over twee maanden
misschien’, maar zover komt het (gelukkig) niet. Men heeft het einde open gelaten.
Ik vond het een geslaagd stuk en vond ook dat de muzikanten (een pianist,
een gitarist, een violiste, en een zangeres) een mooie bijdrage leverden.
De regisseur, Rik De Corte, haalde zijn inspiratie in het boek van Clélie
Avit, ‘Je suis là’ en in het boek ‘Ons briljante brein’ van Steven Laureys, neuroloog en een autoriteit op het vlak van coma. Hij is een een streekgenoot
uit het naburige Hoeilaart en ook oud-leerling van de school.
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foto's: hoeilander.be

Meubel en interieur
Arne

Jacobsen

room

606

Tijdens de reisweek heb ik verschillende meubelen en interieur designs gezien die me aantrokken, maar
kamer 606 in het Radisson Blu Royal Hotel, ontworpen door Arne Jacobsen, stak er wel bovenuit.
Onaangeraakt sinds de jaren 60 staat alles in deze kamer nog net zoals toen, en het wordt nu alleen maar als
display kamer gebruikt. Arnes originaliteit is overal terug te vinden in de kamers maar ook in de rest van het
gebouw, van wenteltrap tot de flessenopener naast het WC in de badkamer. Hij had dan ook een gedetailleerd
oog voor elk klein detail, zoals de deurklink die perfect past in een handpalm, en zelfs het bestek is door hem
ontworpen.
Arne Jacobsen heeft bij al zijn ontwerpen wel een verhaal, bijvoorbeeld de vorm van stoelen is zodanig
ontworpen dat wanneer Arne in zijn grote “egg chair” zit, hij kan genieten van het silhouette van zijn vrouw
als zij in deze stoel zit. Ik vond het bijzonder dat pastelblauw ook toen in de mode was. Ik ben wel fan van
het gebruik van de donkere houten panelen. Deze sobere kamer straalt rust uit door de uniformiteit in kleur,
vind ik, ook al hebben de stoelen andere vormen. Ik zou mijn eigen huis later wel op een dergelijke manier
willen inrichten.
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Kunst overleden kunstenaar
Gustav Vigeland

G

ustav Vigeland (1869-1943) is een Noors beeldhouwer die buiten Noorwegen niet zo bekend
is. Behalve in het Zweedse Stockholm, kom je in het
buitenland niet echt in aanraking met zijn
beelden. Toeristen zullen hem vooral kennen
van het Vigelandpark in Oslo. Ik wil het dus in het
bijzonder hebben over dat park, waar talloze sculpturen van hem te bewonderen zijn. Zelf ben ik er
nog niet geweest maar het staat zeker op mijn planning wanneer ik eens in Oslo kom. Het lijkt me wel
een vrij bizar park, vol naakte beelden in allerlei
poses. Ik was al twee keer in het Parque Güell in
Barcelona, ontworpen door Gaudí, en vond dat
geweldig. Ik denk dus dat het minstens even fijn is om
in een soort openluchtmuseum als het Vigelandpark
rond te wandelen, zeker bij prachtig weer. Kennissen
en familieleden die er reeds waren, vertelden erover
en waren allen enthousiast. Ze zeiden ook dat kinderen er op beelden kropen zonder dat er iets van gezegd
werd. Ik kan me best wel voorstellen dat het park ook
een enorme aantrekkingskracht heeft op kinderen.
Het beeldenpark is gratis toegankelijk. Het
bevat zo’n 200 beelden van granietsteen en brons.

foto: KLM reisgids

De meeste beelden staan langs een centrale laan en
beelden de menselijke levensloop uit, van geboorte tot
dood. Je wandelt langs groene grasperken en tussen
de hoge bomen. Er zijn ook prachtige bloemperken
aangelegd, die een beetje kleurcontrast geven met al het
natuurgroen en de grijze of groen aangeslagen beelden.
Dan steek je een brug over met daarop aan beide kanten
bronzen beelden van mannen, vrouwen en kinderen;
58 beelden van naakte mensen met duidelijke emoties
en lichaamstaal. Het thema van het park wordt snel
duidelijk: steeds weer gaat het over de relatie tussen
mannen en vrouwen, volwassenen en kinderen. Veel
beelden zijn ook wat schokkend, zoals bijvoorbeeld
een man die kinderen schopt. In een ander geval vallen
vier kinderen dan weer een man aan. Verderop bereik
je de grote fontein met daaromheen beeldengroepen
van mensen in hun relatie met en bomen, omdat de
boom het symbool is van wedergeboorte en eeuwig
leven. Een ander groot werk is het Levenswiel, een
rechtopstaande cirkel met een diameter van 3 meter.
Het beeldt 7 fases van de mens uit, van de wieg
tot het graf. Vigeland was zeer veelzijdig. Zo is er ook
een smeedijzeren poort. En via die poort kom je bij het

meest opvallende kunstwerk in dit park: de 17 meter
hoge zuil of monoliet, gelegen op het hoogste punt van
het park. De zuil bestaat uit 121 in elkaar verstrengelde stenen lichamen die allemaal wriemelen om de
top te bereiken. Ze lijken allemaal de hemel te willen
bereiken. Aan het ontwerp heeft Vigeland 5 jaar
gewerkt. De zuil werd uit één blok graniet gehouwen.
Alleen al aan deze zuil zouden 3 steenhouwers 14 jaar
gewerkt hebben. Op de trappen eromheen staan andere
beeldengroepen van mannen, vrouwen en kinderen.
Vigeland ontwierp niet enkel de beelden maar ook het
park, van de lay-out tot en met de plantenkeuze. Hij
maakte alle modellen voor de beelden eerst in klei.
Vaklui hielpen hem bij de uitvoering. Helaas heeft hij
het park zelf nooit voltooid gezien, omdat hij in 1943
overleed en de meeste beelden werden pas in 1950
geplaatst. Maar hij laat wel een prachtig park achter,
een levenswerk van één man in één park verzameld.
Tenslotte voeg ik mijn favoriete beeld toe. Het
beeldje heet ‘Sinnataggen’ en betekent ‘Kleine
Driftkop’. Het is een boos, stampvoetend jongetje met
gebalde vuisten. Ik vind het knap dat je bij Vigelands
beelden vaak de emoties kunt zien en hier kan je ook de
frustratie op het jongetje zijn gezicht gewoon aflezen.

foto: Mijn moeder naast het bekende ‘Sinnataggen’
1980
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Actieve kunstenaar

Jorrit Paaijmans is een Nederlandse kunstenaar
maar hij noemt zichzelf liever tekenaar. Ook ‘visual
artist’ is een term die men hem in sommige online artikels geeft. Hij werd geboren in 1979 in het
Nederlands-Limburgse Sittard. Hij noemt zijn
tekentechniek zelf “hyperdrawing”, waarmee
hij bedoelt dat een tekening meer is dan de
tekenhand, het tekenmateriaal en het papier.
Op een abstracte manier integreert hij mechaniek
en technologie in zijn tekeningen. Zijn stijl is niet
zo makkelijk voor mij om te verwoorden, maar
door te kijken naar zijn werk, krijg je een idee waar
hij naartoe wil met zijn tekeningen of structuren.
Paaijmans’ werk kan je bezichtigen in Den Haag in een
ateliercomplex met de naam ‘Maakhaven’, gelegen aan
de Laakhaven. Dit industriepand is tegenwoordig een
creatieve plek waar heel wat kunstenaars een ruimte
kunnen huren, wat zorgt voor een uitgebreid netwerk
van samenwerkingen. Dit pand biedt onder andere
ruimte voor tentoonstellingen en workshops. In juni
2019 stelde Paaijmans hier zijn Triple Dot expositie

tentoon, die hij opdraagt aan zijn vader. Hier toonde
hij drie sculpturale tekeningen, waaronder body#1.
Ik kwam voor het eerst in aanraking met de
artiest Paaijmans toen ik met onze school,
in het Oost-Vlaamse Kemzeke, The Verbeke
Foundation, Museum of Contemporary Art,
bezocht. Daar zag ik Paaijmans’ Radical Drawing
Device, gemonteerd op een armprothese. Daarna
heb ik op het internet een filmpje gevonden waar dit
tatoeëerapparaat voor het eerst gedemonstreerd
én uitgevoerd (!) werd op Paaijmans’ eigen arm,
ook bij The Verbeke Foundation trouwens.
Je ziet in het filmpje hoe het apparaat een rechte
lijn trok over de binnenzijde van de arm van boven
naar beneden. De spanning bij het publiek was te
snijden (pun intended). Op sommige plaatsen was
de huid gevoeliger. Bovenaan was de naald dieper
gegaan, en op andere plaatsen bleef de naald erg aan
de oppervlakte, maar de zwarte lijn was wel overal te zien. Tatoeages zeggen me niet zoveel, maar
de mechaniek van dit apparaat vond ik fascinerend.

Sinds mijn jonge jeugdjaren ben ik altijd al gefascineerd geweest door de RMS Titanic (RMS staat voor
Royal Mail Ship), vooral na het bezoeken van tijdelijke
tentoonstellingen ervan in musea en het bekijken van
films en documentaires. Alles sprak tot mijn verbeelding: van het typische kitscherige interieur van de eerste
klasse tot de gevangenisachtige kamertjes van de derde
klasse. Ik zou maar al te graag terug kunnen gaan naar
1912 om mee te varen op dit schip, alleen zou ik mijn
eigen opblaasbootje meenemen natuurlijk! Zelf zou
ik dan zonder twijfel een ticket boeken van de eerste
klasse om mee te kunnen genieten met de rijke snobs.
In zekere zin is het jammer dat de film het tragische verhaal een beetje geromantiseerd en
overgecommercialiseerd heeft. Aan de andere kant,
had ik er dan pas later geïntrigeerd door geraakt.
Het wrak werd gevonden in 1985, maar nu nog blijft
de Titanic de mensen boeien en blijft het actueel. In
januari van dit jaar werd een verdrag getekend door

de Verenigde Staten en Groot-Brittanië, dat de Titanic
moet beschermen tegen schattenjagers en plunderaars.
Afgelopen februari verscheen er nog een artikel
in de krant. Omdat het scheepswrak na 108 jaar
zo verslechtert, dreigen waardevolle voorwerpen
verloren te gaan. Men wil nu de toestemming
krijgen om de inmiddels verroeste Marconi-radio,
waarmee de Titanic een SOS-signaal uitstuurde,
naar boven halen. Maar dan zal een deel van het
schip
afgebroken
moeten
worden.
De familieleden van de slachtoffers willen dat het wrak onberoerd gelaten wordt.
Oude schepen in het algemeen oefenen een sterke
aantrekkingskracht op mij uit. Zo zou ik het ook
cool gevonden hebben om destijds met een paar
Belgische avontuurlijke dorpsgenoten op dat andere
transatlantische schip, de Red Star Line,
mee te varen, op zoek naar een beter
leven
in
de
Nieuwe
Wereld
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Zoals de meesten wel weten, is reddit een website waarop leden, zogenaamde redditors, vanalles kunnen posten, waarop anderen dan weer kunnen reageren met een upvote of downvote. De posts zijn
onderverdeeld in categorieën, of subreddits, gaande van wetenschap tot gamen, sport, muziek, enzovoort.
Ik wil het in het bijzonder hebben over R/place, een subreddit dat als sociaal experiment werd gebruikt.
Het experiment bestond uit een online canvas van 1000 x 1000 pixels waarop elke reditor slechts één pixel
om de 5 a 20 minuten kon inkleuren, wat natuurlijk leidde tot een gemeenschappelijk kunstwerk, omdat
het praktisch onmogelijk was om je eigen kunstwerk te maken, aangezien andere gebruikers over je pixels
heen kunnen ‘tekenen’. Dit experiment ging door op 1 april 2017 en duurde 72 uur. In totaal zijn er 16 miljoen pixels geplaatst door iets meer dan 1 miljoen gebruikers, wat wil zeggen dat elke pixel gemiddeld 16
keer van kleur is veranderd. Het resultaat was een veelkleurig doek, waarin door groepen van mensen met
dezelfde nationaliteit vlaggen werden gemaakt. Het meest opvallende in het oog springende was de Amerikaanse vlag centraal op het canvas en ook wel de meerdere pogingen om een complete Zweedse vlag te bekomen. Ook had er ook duidelijk een team zich beziggehouden met het maken van da Vinci’s Mona Lisa
en voor de rest zijn het toch vooral vlaggen die opvallen. Zowat elke vaderlandslievende gebruiker wou
zich duidelijk bewijzen. Dit project toont ook goed aan dat er altijd mensen zullen zijn die georganiseerd
willen samenwerken en dat er ook altijd boosdoeners zullen bestaan die dergelijke projecten liever saboteren
Als gevolg van dit experiment, werd Pixel Art een nieuwe trend. R/place zelf werd door velen geprezen als uniek sociaal experiment. Vandaar ook de naam R/place, dat je uitspreekt als Our Place,
onze Plaats, dus. Het tijdschrift Newsweek noemde het ‘het beste experiment op het internet ooit’.
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Hans Zimmer is voor mij de beste componist van de 21e eeuw. Deze Duitse componist en muziekproducent
woont al geruime tijd in de Verenigde Staten. Hij speelt zelf piano, synthesizer en gitaar en heeft vroeger
ook in rockbands gespeeld. Hij maakt ook geregeld muziek voor computerspellen, tv-series, tv-documentaires, en evenementen zoals Tomorrowland, het WK Voetbal en de Oscaruitreiking, maar hij staat vooral
bekend als filmcomponist. Ik vind hem een echte duizendpoot. Voor elke sfeer vindt hij de passende melodie.
Hij schreef de filmmuziek voor verschillende films, waaronder een paar van mijn favorieten zoals The Lion
King, Gladiator, Inception en Interstellar. Trouwens, wat deze laatste twee films betreft, Zimmer werkt dus ook
veel samen met Christopher Nolan, mijn favoriete filmregisseur. Na het bekijken van een film die mij op de een
of andere manier raakt, zoek ik altijd de soundtracks op, omdat deze zoveel toevoegen aan de sfeer van de film.
Het lied Time (uit Inception) en het lied S.T.A.Y. (uit Interstellar) zijn toch wel mijn twee grootste favorieten.
Zimmer trad in 2016 tijdens een tournee door Europa ook op in Brussel. Hij is ondertussen al 62 jaar,
maar ik hoop dat hij nog jaren actief blijft, want ik zou graag ooit een concert van hem bijwonen.
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Verzameld werk

Wat er achter de schermen gebeurt heeft me mijn hele leven al geïnteresseerd, van podia tot film. Ik kan me
nog goed herinneren dat ik als kind naar de dansvoorstellingen van mijn zus ging kijken en zo opkeek naar
de techniekers die alles opbouwden en afbraken. Zelf ben ik al een paar jaar bezig met podiumbouw en het
werken achter de schermen bij evenementen. Dit doe ik eerder als hobby; het is wel zwaar werk maar ik krijg er
ook een mooie vergoeding voor! Voor de rest zit ik ook vrijwillig in een organisatie genaamd ’t Festival. Sinds
2017 leer ik hier hoe zo een groot evenement wordt gepland. Het is intussen al een serieus festival. Wat begon
als eerder een fuifje voor verschillende scholen uit Tervuren 10 jaar geleden, is nu een klein festival met zo'n
3500 verkochte tickets vorig jaar en met bekende artiesten zoals Regi en Mark with a K. Met onze bende van
ondertussen 18 leden organiseren we buiten het festival zelf ook een quiz en een kleinere fuif doorheen het jaar
om wat extra centen in onze kassa te hebben voor een betere editie elk jaar. Het is een enorme beloning wanneer
na zo veel werk en zo vaak samenkomen voor vergaderingen, je het resultaat ziet en de mensen ziet genieten.
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Bijlagen
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