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PERSONALIA EN OPLEIDINGEN

Sinds 2008 vormen Cathalijne Postma, Debbie van Berkel en
Jojanneke Postma studio KASBOEK. Wij zijn nieuwsgierig naar

CATHALIJNE POSTMA

variaties waarop mensen de werkelijkheid in de fysieke en virtuele

Cathalijne (1981) studeerde als driedimensionale vormgever aan

wereld waarnemen, zien en beleven. Het is een gezamenlijke

het Sint Lucas Antwerpen met een verdieping in de beeldende

ontdekkingstocht van kijken, observeren, waarnemen, beschrijven,

kunst op dezelfde opleiding. Haar werk heeft herkenbare vormen

analyseren en interpreteren. In het kasboek komen de vondsten

die plots overgaan in ondefinieerbare ‘vertakkingen’, die ons oog

samen en vormen een optelsom met een kunstwerk als uitkomst.

misleiden en anders doen kijken; ze vormen het ondoorgrondelijke

Deze werken gaan voorbij de grenzen van wat logisch, bekend

universum in haar werk. Dikwijls zijn er herkenbare emotionele

en vertrouwd is. Het concept dicteert het materiaal en laat

elementen in verweven, zoals foto’s, tekst of verwijzingen naar

daardoor steeds een ander licht schijnen op de zichtbare en

klassieke elementen, een beeldende vormentaal met een associa-

onzichtbare waarden van het kijken.

tief karakter.

CONTACT

DEBBIE VAN BERKEL

Naam

studio KASBOEK

Debbie (1980) studeerde aan de Master Institute of Visual

Adres

Van de Reijtstraat 26

Cultures in Breda. In haar werk toont en verbindt ze verschillende

		

4814 NE Breda

werelden, de schakel van concept naar verbeelding. Concepten

Telefoon

+31 (0)6 19 236 234 (Debbie van Berkel)

filosofie en alle andere associaties. Juist het conceptdenken en

E-mail

info@studiokasboek.com

beeldanalyse maken van de wereld om haar heen is wat haar

Website

www.studiokasboek.com

fascineert. Iets waar je normaal gezien aan voorbij gaat, krijgt

en analyses worden onderbouwd met poëzie, beeldende kunst,

nieuwe waarde.
JOJANNEKE POSTMA
Jojanneke (1983) studeerde af aan de Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunst in Den Haag. Van meet af aan is zij geïnteresseerd
in de waarde van het vanzelfsprekende tijdens het reizen zichtbaar
te maken. Door de verschillende lagen in snelheid te schilderen,
maak ze ruimte voor eigen mijmeringen. Onderweg ben je tussenin,
vrij en open voor nieuwe connecties. Echter is schilderen voor haar
niet het enige medium. Met andere medium en technologieën kan
kan zij haar interesses grenzeloos verbeelden.

KASBOEK

®
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EXPOSITIES / PROJECTEN
2022

Upcoming

2017

Gemeente Roosendaal

		

Stichting beeldende kunst Voorburg,

		

KASBOEK XVI, pop-up held
Museum Kloster Bentlage, Rheine (DE)

		

KUNSTENAAR van de MAAND april 2022

		

Van Gogh Air, Artist-in-residence, Zundert

2014

		

Soletentoonstelling Antwerpen BE,

		

O.l.v. Grenswerte, financiering Euregio

		

Project Licht, lucht en zicht

		

KASBOEK XI, museum te koop

2021

Art the Hague, Den Haag

		

Nieuw Dakota, Amsterdam

		

met de werken KASBOEK XVIII, Fraction Space

		
		

KASBOEK XI, museum te koop met

		

openbare discussie-performance.

		

CuratedArtwork, internationaal kunstplatform		
		

		

KASBOEK XVIII, Fraction Space

		

		

KASBOEK XV, point of view

		

		

KASBOEK XIX, covid

		

Industrieel museum Sas van Gent

		

KASBOEK XIII, liminaliteit

				

Panelleden o.a. Kees Wieringa,
Alex de Vries en Paul Steenhuis

2020

Nieuw Dakota, Amsterdam, 		
		
Installatie en blinddruk boven- en

		

KASBOEK XIX, covid

		

onderaanzicht

				
		

Online kunstwerk		
		
Nieuw Dakota, Amsterdam

		

KASBOEK XVI, pop-up held

		

Veiling Kunstwaard

		

Covid-19 editie

		

KASBOEK XIII, liminaliteit

		

Blinddruk boven- en onderaanzicht

		

Nieuw Dakota, Amsterdam

		

KASBOEK whatnot-installatie

		

Gemeente Ridderkerk

		

KASBOEK XVII, desire line, Openbaar kunstwerk

		

Marly-Gomont, Frankrijk

		

Expositie ‘portrait d’un passage’,

2013

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

		

Fraction Space

		

Rotonde kunstwerk KASBOEK XII, kas

2019

In4Art Salon VII, Homage to the Future, Schiedam

		

Nieuw Dakota, Amsterdam

		

Fraction Space Three

		

O.l.v. Tanja Karremans

		

KASBOEK whatnot-installatie

		

		

Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam

		

Initiatief: In4Art

2012

Nieuw Dakota, Amsterdam

		

Veiling Take a S.E.A.T: Geveilde werken Fraction Space Two

		

Veiling Kunstwaard

		

en Fraction Space Three

		

KASBOEK X, waardetransport, capsule

			

		

		

In4Art

		

De Nederlandsche Bank, Amsterdam

		

kickstART III, In4Art met o.a. Eva Pel,

		

Nieuwe aanwinsten 2012, o.l.v.

		

Alexander Strengers

		

KASBOEK X, waardetransport

		Priscila Fernandez, Yvon Ariese, Jasper van Loenen
en Ollie Palmer

		
2018

Gemeente Ridderkerk

		

Münster (DE) O.l.v. Grenswerte,

		

KASBOEK XVII, desire line, Urban project

		

financiering Euregio,

				

		

KASBOEK XI, museum te koop,

		

In4Art Salon: Extrapolate Experiments

		

		

KASBOEK XVIII, Fraction Space

		

De Nederlandsche Bank, Amsterdam

		

web VR museum project

		

o.l.v. Alexander Strengers

		

KASBOEK X, waardetransport

KASBOEK

®
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Nieuw Dakota, Amsterdam

2015

Hogeschool Utrecht,Heidelberglaan 7, Utrecht

		

KASBOEK whatnot-installatie

		

KASBOEK XIV, sense of place (1)

2011

Grenslooskunstverkennen, IJhorst en De Wijk

2013

Hendrik-Ido-Ambacht, Rotonde kunstwerk

		

KASBOEK XII, kas

		

o.l.v. Evert Schoorl

		

KASBOEK IX, Uti Possidetis

2012

De Nederlandsche Bank, Amsterdam,

		

Nieuw Dakota, Amsterdam

		

KASBOEK X, waardetransport

		

KASBOEK whatnot-installatie

		

gouden capsule 10 / 200

		

Museum Tongerlohuys, Roosendaal

2009

Stad Schiedam

		

kunstuitleen, Roosendaal

		

KASBOEK III, perpetuum mobile

		

Fort Sabina, Willemstad

LEZING

		

KASBOEK VIII, Kunst voor het grijpen

		

Hendrik-Ido-Ambacht met

2014

Kunst in transitie, PEPPtalx, Haarlem

		

o.l.v. Marieke Sanders

2011

KASBOEK-Confrontations, St. Lucas, 		

		

wethouder Van de Velde

		

KASBOEK VII, Open KASBOEKatelier

2010

CBK West Brabant, Roosendaal

		

installatie t.b.v. KASBOEK VI, kunstkalender

		

LACDA, Land-Art Centrum Dalen		

2014

Museumvisie juni 2014. Museum te koop

		

o.l.v. fam. Sanders

		

door Paul Kempers

		

KASBOEK V, Land-Art, Dalen
2012

KASBOEK XI, museum te koop,

		

kunstenaarsboek oplage 1

		

		
LAVA 16.1, Amsterdam
		

Antwerpen (BE)

PERS EN PUBLICATIES

KASBOEK IV, publicatie, uitgeverij Meulenhoff
		

KASBOEK XI, museum te koop,

Nieuw Dakota, Amsterdam

		

catalogus, 1e druk oplage 50,

		

KASBOEK whatnot-installatie

		

ISBN: 978-94-6190-009-8

2009

Stedelijk Museum Schiedam en kunstlab

		

Metropolis M No.4 aug-sept 2012.

		

S-Town, Schiedam

		

BEDRIJFSCOLLECTIES OPENBAAR

KASBOEK III, perpetuum mobile

		

door Saskia van der Kroef

		

Stichting KOP, Breda, KASBOEK II, high-tea-

		

VPRO, radio interview 14 mei 2012,

		

discussie-performance, panelleden o.a.

		

KASBOEK X, waardetransport

		

Pieter Sanders, Alex de vries, Ben Cartens,

		

door Anton de Goede

		

Astrid Honold, Loek Grootjans en Freek Lomme

		

financiering SNS REAAL Fonds		
		
Catalogus Aanwinsten 2012,

		

2008

Galerie de Zijsprong, Antwerpen,

		

KASBOEK I

BEDRIJVENCOLLECTIE
2017

Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht

		

KASBOEK XV, point of view,

		

De Nederlandsche Bank, Amsterdam

2011

Limited Edition catalogus

		

Grensloos Kunst Verkennen

		
		

QR-code, publicatie, Brabantse Kunstagenda 2012, 		

		

Roosendaal

2010

KASBOEK IV, Literair tijdschrift LAVA 16.1,

2016

Hogeschool Utrecht,Heidelberglaan 7, Utrecht

		

februari, uitgeverij Meulenhoff Amsterdam,

		

KASBOEK XIV, sense of place (2)

		

ISBN: 9-7890-2908-609-7

KASBOEK

®

KASBOEKJES, sinds 2008
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We wisselen uit, we reageren op elkaar, we plussen en minnen. De uitwisseling in onze gezamenlijke
schetsboekjes (de kasboekjes) is een continue creatief proces tussen ons drie. Naast ons atelier

Mixed media

in Breda fungeren deze kasboekjes als een kleine werkplaats en is door de uitwisseling onderling

video

constant in transitie. Een container voor een collectie van vondsten van de straat, actualiteit, intieme
overdenkingen, schetsen en ontwerpen. Dit is het fundament van onze samenwerking en het fundament

9 x 14 cm
Mede mogelijk gemaakt door
Binderij Hexspoor

Beeld: KASBOEK

van onze naam.

KASBOEK XX, nuance
®
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KASBOEK XX, nuance I

Met Nuance I onderzoeken we de refractie van de RGB-pigmenten die effect hebben op de

2021

kleurintensiteit. Diamant is bij uitstek het materiaal met een hoogste brekingsindex. Telkens als
een lichtbundel door de facetten van een diamant gaat, wordt het licht verdeeld en omgeleid.

Mixed reality, mixed media,

Volgens natuurkundige wetmatigheden hebben we de eenvoudige kristalstructuur van diamant

Zeefdruk, Pyrisma pigments

opgebouwd in 3D software. Aan de binnenkant van de kristalstructuur vormen facetten een
octaëder. Wanneer een lichtbundel hierin gevangen wordt, legt deze een grotere afstand af dan
we kunnen waarnemen. Zodra de lichtbundel naar buiten ontsnapt, krijgen we het hele kleurenspectrum te zien. De virtuele diamant hebben we met deze RGB kleuren gezeefdrukt en lijkt het
alsof het licht geeft.

LICHT IS DAN OOK KLEUR, EN SCHADUW
DE AFWEZIGHEID DAARVAN
Beeld: KASBOEK

J.M.W. TURNER

KASBOEK XIX, covid
®
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Aerosol

Zoönosen

Monster zonder waarde

I can’t breathe
Cyanothypie

KASBOEK XIX, covid

Tijdens de quarantaine periode stuurden we onze kasboeken niet alleen op, maar werkten we er

2020

ook corona-wise digitaal op door. Dit is een selectie van vijf werken uit de covid-serie.

Mixed media
21 x 17 cm
Expositie / galerie:
Nieuw Dakota, Amsterdam
CuratedArtwork.com
Beeld: KASBOEK

FROM RECOVERY TO RAGS AND RAGS TO RECOVERY SYMBOLIZES
ART - A PERFECT COMPILATION OF HUMAN IMPERFECTIONS.
CRISS JAMI

KASBOEK XVIII, fraction space
®
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THE OBJECT OF ART IS NOT TO REPRODUCE
REALITY, BUT TO CREATE A REALITY OF THE
SAME INTENSITY.
ALBERTO GIACOMETTI

KASBOEK XVIII, fraction space

In het werk Fraction Space draait alles om lichtintensiteit, kleurverandering en de wisselwerking tussen

serie, 2019

de digitale werkelijkheid en de fysieke werkelijkheid. Fraction space is een serie van drie zeefdrukken.
Deze serie is door middel van het gebruik van 3D computer software tot stand gekomen. Elke fractie

Zeefdruk

van de 3D/VR ervaring, zoals schaduw, licht reflectie, texturen, materialen en objecten, kunnen op deze
manier gestructureerd en beheerst worden en vormen samen een groter geheel.

Mixed reality, mixed media
Pyrisma pigments

We maken, vertalen en wijzigen elke fractie zodat ze afzonderlijk worden gebruikt om de virtuele wereld
te bouwen. Elke fractie is abstract en tevens uniek. Ze zijn uniek omdat ze ons de interne werking tonen

34 x 34 cm

van een algoritme (de computer hersenen). Wij als mens zijn nog steeds in onderzoek om het verhulde
mysterie van onze eigen zintuigen te vatten. Het is nog niet mogelijk om onze menselijke zintuiglijke

Expositie / galerie:

gegevens te vertalen naar iets visueels wat wel kan met een computer. De serendipiteit heeft ons

CuratedArtwork.com

geleid tot Fraction Space I (textuur), II (object) en III (schaduw).
De verbeelding van de algoritmes is in eerste instantie zeer statisch. Om de wisselwerking tussen de
zintuigelijke- en de digitale werkelijkheid weer te geven, maken we gebruik van reflecterende pigmenten
met alle eigenschappen van RGB, de additieve kleurenmix en de kleuren waarmee wij als mens onze
omgeving waarnemen. Afhankelijk van de hoek en sterkte van het licht, zorgt dit voor een bepaalde
kleur, intensiteit en diepte van het werk. Oftewel niet het pigment maar de lichtbreking bepaalt de
sensibiliteit en intensiteit van de kleuren, net als de digitale kleurwerking RGB. Dit is uitzonderlijk
aangezien het compleet anders is dan de bekende absorberende kleurstoffen zoals olieverf, acryl
of drukkleuren. Door deze reflecterende kleuren hebben we met een ander kleurencluster te maken
waardoor we nooit één kleur kunnen vastleggen, maar een transitie van kleuren en kleurintensiteit

Fotografie: KASBOEK

(zoals de werking van licht).

KASBOEK XVII, desire line
®
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A LINE IS A DOT THAT WENT FOR A WALK
PAUL KLEE
KASBOEK XVII, desire line 2018

De gemeente Ridderkerk heeft aan KASBOEK een aanbesteding toegekend voor een kunstwerk op het

Openbaar kunstwerk

Koningsplein in het centrum van Ridderkerk. Het Koningsplein is een overgangsgebied, waar ho-

Realisatie medio 2020

reca, het gemeentehuis en stedelijke bebouwing samenkomen. Het is een toegankelijke locatie voor

Koningsplein Ridderkerk

mensen op weg naar werk, winkels of een kopje koffie. Een plein waar mensen graag komen, leidt tot
ontmoeting, ontplooiing en sociale samenhang.

Urban project, openbaar
kunstwerk

Het bijzondere aan dit plein is, dat de natuurlijke waterloop de Blaak en de bebouwing op dit plein
elkaar treffen. Bovengronds is de natuurlijke waterloop niet meer zichtbaar. Met KXVII, desire line

300 gouden folie ballonnen,

verbeelden we dit trefpunt waar beweging de verbinding is. Zoals het water altijd zijn natuurlijke weg

video, fotografie

vindt, volgen ook mensen hun natuurlijke route. Deze natuurlijke loop van mensen over het plein staat
symbool voor het stukje waterloop van de Blaak dat nog onder het plein doorloopt. Met dit kunstproject wordt de cultuurhistorische waarde van het plein in beeld gebracht. Het definitieve ontwerp voor
het kunstwerk is o.a. op basis van intuïtief menselijke gedrag tot stand gekomen. De time-lapse film
die gemaakt is, geeft de natuurlijke loop weer van de passanten van het plein en de verbinding met
de omgeving. Op de plek waar onderweg gestopt is om de gouden ballon te plaatsen, is een klinker
geplaatst, die schittert in de zon. Net zoals de zon voor schittering zorgt op het water. Zo wordt de
waarde van het plein op een dynamische en schitterende wijze zichtbaar gemaakt voor alle mensen
die het plein passeren. De gouden desire line zijn gouden stenen die de blaak weer op het plein doet
herleven en de vorm van de blaak zoals het ononderbroken was. Wanneer de schemering toeslaat
meandert de blaak in led-verlichting langs de gouden desire line.

Fotografie: Peter van Dijk Fotografie, film: Boris Sverlow

KASBOEK XVI, pop-up held
®
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YOU ARE THE HERO OF YOUR OWN STORY
JOSEPH CAMBELL

KASBOEK XVI, pop-up held

Helden zijn er in alle soorten en maten, variërend van de held op sokken tot superheld. Heeft een

2020, Covid-19 editie

held een speciale kwaliteit of offert de held zich onbaatzuchtig op voor een ander? Wat is de status

2017, Roosendaal

van ‘de held’ in tijde van fragmentatie, digitalisering en individualisering, waarin de ontwikkelingen
en gebeurtenissen elkaar in een razend tempo opvolgen?

Performance / online art project

Voorgedragen helden ontvangen een bericht en kunnen vervolgens ook zelf helden voordragen.
Elke held is een schakel in het Pop-Up helden netwerk, dat groeit volgens het principe van een
kettingbrief. Op deze site verzamelt KASBOEK op pop-up wijze de heldenverhalen. Je ziet het

Online platform: popupheld.nl

grenzeloze helden netwerk groeien.

schijnwerper, fotografie, video

Fotografie: Peter van Dijk Fotografie, film: Boris Sverlow, development:1020concepts

KASBOEK XV, point of view
®®
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WE DO NOT SEE THINGS AS THEY ARE, WE SEE THINGS AS WE ARE
ANAIS NIN

KASBOEK XV, point of view

Wanneer je standpunt (point of view) verandert, transformeert de kleur en ontstaat er tussen jou,

2019, Breda

de omgeving, het kunstwerk en iedereen dat in het bereik ligt, een interactie. Hoe kijken wij naar

2017, Utrecht

onszelf, elkaar en de omgeving? Deze reflectie, en daarmee de betekenis, is veranderlijk door de
gelaagdheid van het werk. De focus bepaald hoe je het werk ervaart. Het spel van scherpstellen

Installatie 5 kunstobjecten

tussen het uitbundige kleurenspectrum van warme tinten, van cyaan, blauw, magenta tot rood en
goud, de reflectie van jezelf en de omgeving en het patroon op de voorgrond, maakt je onderdeel

Acrylaat objecten, print en
Dichroic folie
259 x 155 cm
Expositie / galerie:
CuratedArtwork.com
Bedrijvencollectie:
Hogeschool Utrecht
Fotografie: Kevin Krebbers

van het geheel.

KASBOEK XIV, sense of place
®
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WHY CAN’T A
TREE BE CALLED
PLUPLUSCH?
HUGO BALL

KASBOEK XIV,

KASBOEK XIV, sense of place vertelt de transitie tussen materieel en immaterieel. Het werk is

sense of place, 2016

opgebouwd in de vorm van een abstracte boom. Het ‘bladerdek’ wordt gevormd door transparante

Hogeschool Utrecht

woorden met ledverlichting wat in kleur en ritme flowt. Sence of place betekent een ervaring van
een persoon in een bepaalde setting. Oftewel een gevoel wordt gestimuleerd en is veranderlijk.

5 permanente installaties
video
Gelaserd acrylaat, LED,
programmering

AL WAT IN DE KUNST BELANGRIJK IS,
LIGT VOORBIJ DE WOORDEN.
GEORGE BRAQUE

400 x 400 x 400 cm
De woorden zijn op een DaDaïstische manier opgehangen. Waardoor vanuit elk perspectief nieuwe
Bedrijvencollectie:

verbindingen en woordcombinaties gemaakt kunnen worden. Het geeft de complexiteit en dynamiek

Hogeschool Utrecht.

van onze omgeving (sense of place) weer.

Fotografie: Peter van Dijk Fotografie

KASBOEK XIII, liminaliteit
®
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WE LIVE IN AN IN-BETWEEN UNIVERSE WHERE THINGS CHANGE ALL RIGHT…
BUT ACCORDING TO PATTERNS, RULES, OR AS WE CALL THEM, LAWS OF NATURE.
CARL SAGAN

KASBOEK XIII, liminaliteit, 2014

Het is niet meer het één, maar ook nog niet het ander. Op de grens tussen regelmaat en chaos,

Industrieel Museum Zeeland,

gaan of terugkeren. De installatie KASBOEK XIII, liminaliteit bevindt zich tussen de redelijke en de

Sas van Gent

kenbare werkelijkheid en die van de droom of het onkenbare. Een jungle van 560 gefragmenteerde
witte diffuse stroken folie van 4 meter hoog en opgebouwd volgens de reeks van Fibonacci waar je

Installatie

je eigen weg bepaalt en kunt dwalen. Veranderingen van dichtheid, lichtsterkte en kleurintensiteit

video

verbeeldt de beleving van de transitie, de zintuiglijke waarneming van een tussenfase.

Staal, PE stroken, lichtinstallatie
320 x 320 x 400 cm
Biënnale o.l.v.
stichting Dijken van Wijven

Fotografie: Peter van Dijk Fotografie

KASBOEK XII, kas
®
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WHY NOT PUT THE WORK OUTSIDE
AND FURTHER CHANGE THE TERMS?
ROBERT MORRIS
KASBOEK XII, kas, 2013

KASBOEK XII, kas, is een rotondekunstwerk in opdracht van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Hendrik-Ido-Ambacht

Dit kunstwerk is geplaatst op de rotonde Ambachtsezoom / Reeweg. Dit is de entree van een
nieuwbouwwijk ‘De Volgerlanden’. Hendrik-Ido-Ambacht stond bekend als tuindersdorp, waar

Rotonde kunstwerk

groente en fruit op de koude grond en in tuinderskassen werden geteeld. Deze elementen hebben
plaats gemaakt voor de nieuwbouwwijk. Het gebouw van glas voor het kweken en groeien van planten

Kasconstructie, print op

en groenten is een verdwijnend en nostalgisch element in het landschap. Het is de constructie van het

translucente folie, Rodeca

kunstwerk. Ook verwijst dit rotondekunstwerk ‘kas’ naar de Nederlandse jongensnaam. Voorafgaand

panelen

aan het ontwerp vonden er lessen plaats aan leerlingen van acht tot veertien jaar uit de wijk
‘De Volgerlanden’. In deze lessen stond het thema ‘rotonde als minilandschap’ centraal. Op geheel

607 x 310 x 240 cm

eigen wijze konden de leerlingen hun gedachten over ‘de rotonde als minilandschap’ laten gaan en
zowel twee- als driedimensionaal uitwerken. Vervolgens heeft KASBOEK de tekeningen samen laten

Openbaar kunstwerk i.o.v.

groeien, uitvergroot en aangebracht op het kunstwerk. De uitkomst is het kunstwerk op de rotonde,

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

waarin de verschillende cultuur-historische waarden samenkomen.

Fotografie boven: Paul Bueren, fotografie onder: Peter van Dijk Fotografie

KASBOEK XI, museum te koop / zu verkaufen
®
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EXPOSER DANS UN MUSÉE, C’EST
AUSSI EXPOSER LE MUSÉE.
DANIEL BUREN

KASBOEK XI,

Het project ‘KASBOEK XI, museum te koop’ staat in het teken van de waarde van het museum als

museum te koop, 2012

instituut in het actuele financiële klimaat. Het lijkt dat mensen een museum als instituut ervaren

Münster, DE

met zalen, collectie, suppoosten, shop, bankjes, bordjes met uitleg, plattegrond, catalogus, foyer,

Nieuw Dakota Amsterdam, NL

bewakingscamera’s, hygrometers, vrienden worden van het museum, linnen tasjes, ofwel het hele
circus er omheen.

Installatie / kunstenaarsboek
Mixed media

Het is juist dit circus wat ons interesseert. Wanneer ziet men een museum als een museum en niet
als galerie? Welke waarde heeft een museum voor de kunstenaar en waaruit blijkt dat? Is het gepast

I.s.m. Grenswerte (DE) en

om stukken uit het museum te verkopen of werkt het, in ons project, juist om het instituut in haar

financiering Euregio

geheel te verkopen? Kortom een volledig museumwaardige expositie, linnen tasjes en zelfs het
museum wordt te koop aangeboden. Het certificaat van echtheid ligt gereed.
Met dit project leggen wij structuren open, creëren we nieuwe verbanden door een omslagpunt te
forceren in de traditionele manier waarop wij naar kunst en het kunstinstituut kijken. Het publiek
wordt uitgenodigd anders te kijken naar kunst en hun eigen veronderstellingen met betrekking tot
musea. Wat heb je nu gezien of juist gemist? Bijvoorbeeld een kassa die niet optelt, maar aftrekt, de
catalogus is geen register met een opsomming van feiten, maar een verbeelding van het proces van
‘Museum te koop’ die meer oplevert dan de som der delen, een kunstenaarsboek. Wat is het museum
waard?

Fotografie: KASBOEK, productfotografie: Peter van Dijk Fotografie, copyright: Annique Heijmans, development:1020concepts.

KASBOEK X, waardetransport
®
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KASBOEK X,

Het suist, het zuigt en de koers wordt bepaald. Impulsen van het publiek bepalen in deze kunst-

waardetransport, 2012

installatie de fluctuatie, waarneembaar in snelheid, geluid en ritme. KASBOEK X, waardetransport

De Nederlandsche Bank,

verbeeldt het proces van waardestromen op verschillende niveaus. Objecten, sommige ingelegd

Amsterdam

met goud, genummerd, gesigneerd en gecertificeerd, worden discreet vervoerd in een gepantserde
wagen. Waardetransport in het straatbeeld wordt voortgezet in waardetransport binnen d.m.v een

Installatie

buizenpostsysteem. Gedeeltelijk transparant, zodat er een samenspel komt van het hebben van
invloed, vertrouwen en desoriëntatie. Een ruimte waar onze uitwisseling van visies, ervaringen,

Buizenpost installatie, objecten

betekenissen en begrip van waarde plaatsvinden.

van polyethyleen, bladgoud
24kt, video
20 x 25 x 3 m
Bedrijvencollectie:

THE MYSTERY WAS GONE, BUT THE
AMAZEMENT WAS JUST STARTING

De Nederlandsche Bank

ANDY WARHOL

Fotografie: Peter van Dijk Fotografie, film: Nanko Goeting, drone: Peter van Dijk, montage en audio: KASBOEK

KASBOEK IX, uti possidetis
®
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Vanuit de fontein meandert cognitieve dissonantie en
geluk. Met kracht balancerend op de rand van stilstaan,
stromen woorden over land. Dynamiek vermengd met
gecontroleerde toeval incasseert grenzeloos het alledaagse
ritme. Weerlegbare grenzen uitdelen, ontvangen en ervaren.
KASBOEK IX, Uti possidetis in concentrische cirkels.

THE WORK OF ART IS NOT PUT IN A PLACE,
IT IS THAT PLACE.
MICHAEL HEIZER

KASBOEK IX,

Een fontein waar vanuit een gedicht ontsproot, geplaatst in de rivier die de grens aangeeft tussen

uti possidetis, 2011

twee provincies Drenthe en Overijssel. KASBOEK IX Uti possidetis, is volledig geïnspireerd op de plek

Grensrivier de Reest,

waar het plaatsvond. Een natuurgebied veranderde door een kunstingreep in een park/verblijfplaats

Drenthe en Overijssel

waar je kan flaneren. Dit werk laat de passant stil staan en het vertrouwde anders bekijken. Kunst
functioneert pas ten volle wanneer energie uit de plek zelf opborrelt.

Land-art
De locatie waar een werk tentoongesteld wordt, ondervraagt steeds hoe kunstenaars zich verhouden
Staal, hout, fonteininstallatie

tot hun werkomgeving. Het letterlijk werken op een grens is een uitgelezen kans om de grens op te
zoeken, te ervaren en ter discussie te stellen. Geologisch en politiek-ideologisch worden grenzen

42 x 42 x 8 m

verwoest, verlegd, bewaakt en bevochten. Met dit werk benadrukken we hoe weerlegbaar en verbindend
grenzen zijn.

I.s.m. Grensloos Kunst Verkennen

Fotografie rechts boven: KASBOEK, luchtfotografie: Peter van Dijk Fotografie

KASBOEK VIII, kunst voor het grijpen
®

ARTISTIEK CV – 18/19

KASBOEK VIII,

Als toeschouwer plaats je een munt voor de sensor om het systeem van het kunstwerk in gang te

kunst voor het grijpen, 2011

zetten. Dit symboliseert het in- en uitwisselen van een waarde, maar de toeschouwer weet nog niet

Roosendaal

wat hij terugkrijgt. Het maakt niet uit welke transactie er plaatsvindt: geld, kunst of zelfs de moraal.
De meeste mensen weten namelijk niet precies hoe deze systemen functioneren en wat er in de

Installatie

tussentijd gebeurt. Het is namelijk een complex proces dat voornamelijk gebaseerd is op vertrouwen.
Wie of wat bepaalt die waarde, en hoe wordt deze bepaald?

Staal, elektromotor,
elektromagneet, PLC,
ecoline, linnen doeken

I.s.m. gemeente Roosendaal

MAINTENANT JE VEUX ALLER AU-DELÀ DE L’ART – AUDELÀ DE LA SENSIBILITÉ – DE LA VIE. JE VEUX ALLER
DANS LE VIDE.

en Artotheek 18

YVES KLEIN

150 x 500 x 180 cm

Fotografie: Peter van Dijk Fotografie

KASBOEK contact
®

Van links naar rechts: Jojanneke, Debbie en Cathalijne
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Fotografie: Evy van Nispen
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