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— ROP VAN MIERLO –

POTLOOD

PAPIER

(BAMBOE)STOK, 
MINSTENS 60 CM LANG

PENSEEL

INKT OF WATERVERF

SPONS

WATERBAK

PLAKBAND

KOOKWEKKER

HAMER EN VEILIGHEIDSBRIL

FOTO VAN EEN DIER

KUN JIJ 
TEGEN DE WIND 

IN PLASSEN? 

TEGEN DE WIND 
IN TEKENEN
Als Rop van Mierlo begint te 
tekenen of schilderen heeft hij 
nog geen idee waar hij uit-
komt. Hij zegt hierover dat het 
voelt alsof hij altijd tegen de 
wind in aan het plassen is. In 
deze workshop teken je dieren 
op zeven verschillende manie-
ren. Zes keer tegen de wind in 
en de eerste keer met de wind 
mee.

Zet je kookwekker op zes minu-
ten. Dit is de maximale duur 
per opdracht.

1. Pak je potlood, papier en de 
dierenfoto erbij en teken het 
dier op de foto na. 

2. Hang een vel papier aan de 
muur, ter hoogte van je hoofd. 
Ga er recht voor staan, je tenen 
moeten de muur raken. Pak je 
potlood en teken het dier op-
nieuw na. Let op: je neus mag 
niet verder dan 10 cm van het 
papier verwijderd zijn. 

3. Tape je potlood vast aan het 
uiteinde van een stok. Leg een 
papier op een tafel en de foto 
ernaast. Ga nu op een stoel 
staan en teken het dier weer na.

ROP VAN MIERLO

nodig
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4.  Doop de achterkant van je potlood in inkt of verf en teken 
hiermee het dier na.

5. Maak een papier aan beide kanten nat met een spons. Schil-
der met een penseel op het nog natte papier het dier zo goed mo-
gelijk na. Probeer niet te reageren op het uitlopen van de kleur.

6. Doop een niet te bescheiden punt van je spons in de inkt of 
verf en schilder met je spons het dier na op een te klein papiertje.

7. Zet een veiligheidsbril op, sla met een hamer je potlood in klei-
ne stukjes. Teken vervolgens met je potlood (of wat er over is) het 
dier na.

HANG JE DIEREN NAAST ELKAAR. WAT VOOR KARAKTERS HEBBEN 
ZE? EN WELKE SPREEKT JE HET MEEST AAN? 

ROP VAN MIERLOKUN JIJ TEGEN DE WIND IN PLASSEN?

Tijdens Rops workshop in het Stedelijk Museum

TIP
 ‘Wat maakt een goede tekening? Is het 

kunde, het materiaal waarmee je werkt, de 
gekozen techniek, concentratie, training, 

talent, geluk of een combinatie van dit 
alles? Concentreer je en doe je best op 

de tekening die je maakt. Probeer niet te 
reageren op dat waar je geen controle over 
hebt. Een kras, inkt die uitloopt. Laat het 
juist gebeuren. Hoe meer je het loslaat en 
je richt op de tekening die je aan het ma-
ken bent, hoe leuker het resultaat wordt.’ 
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ROP VAN MIERLO tekent bijna altijd dieren. Waarom? Omdat de mens al sinds zijn bestaan pro-
beert dieren onder controle te krijgen. Daarom zoekt Rop naar manieren om dieren vrij te laten. 
In zijn boeken Wilde dieren en Enige logica breken ze buiten de lijntjes, los van de regels. Toeval is 
bepalend. 

‘Olifant’, uit de serie Wilde dieren, 2011 ‘Panda’, uit de serie Enige logica, 2014

ROP VAN MIERLOKUN JIJ TEGEN DE WIND IN PLASSEN?
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— VIKTOR&ROLF —
MAAK EEN 
SUPERCREATIEVE OUTFIT
Maak daarvan een foto en deel die via  
#maakhetmetkunstenaars

Met de ingrediënten mag je alles doen wat je wilt. Voor je 
begint kun je eerst een schets maken van hoe je wilt dat het 
eruit gaat zien. Dit kan helpen tijdens het ontwerpen beter te 
weten wat je gaat doen. Maar als je meteen wilt beginnen zonder 
plan en je in het moment wilt zien wat er in je opkomt, kan dat 
natuurlijk ook.

·  Als je creatief denkt is het goed jezelf open te stellen. Wat is er 
allemaal mogelijk? Wat is meer een gangbare keuze en wat is 
meer onverwacht? Alles mag, als je iets wilt maken dat normaler 
aandoet of juist iets dat nog nooit iemand gezien heeft. Stiekem 
vinden wij dat laatste wel leuker als opdracht.

·  Er zijn best veel vragen die je jezelf kan stellen: Wie vraag ik 
als model? Of moet er per se een meisje model staan als ik een  
jurk wil maken? Neem iemand die een beetje geduld heeft en 
het leuk vindt model te staan, je vader of moeder of een vriendje 
of vriendinnetje. En ook: hoeveel vuilniszakken wil en kan ik 
gebruiken, een, twee of de hele rol?

·  Wat ga je doen met de vuilniszakken? Je kan er gaten in maken, 
bloemen van maken, ze aan elkaar tapen, er iets uitknippen en 
nog veel meer dingen natuurlijk.
Wat is een outfit? Is dat een baljurk of een mini-jurk, of een 
broekpak of gewoon iets heel vreemds? Krijgt je model een hoed 
of sieraden of schoenen gemaakt van vuilniszakken of focus je 
jezelf liever op het kledingstuk?

·  Wat kan je allemaal doen met een lipstick en eyeliner? Je kan 
je model mooie rode lippen geven maar ook  een rood hoofd of er 
een print op de vuilniszakken mee maken.

1 ROL ZWARTE VUILNIS- 
ZAKKEN MET SLUITSTRIPS

SCHAAR

LIPSTICK

EYELINER

EEN MENSHOE MAAK JE VAN 
EEN VUILNISZAK EEN MAATPAK?

VIKTOR&ROLF

nodig
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Viktor&ROlf Modeontwerpers, kunstenaars, zakenmannen, Viktor&Rolf zijn het allemaal. Liefst 
mengen Viktor Horsting en Rolf Snoeren kunst en mode met elkaar. Voor de winter van 2015 maakten 
ze een draagbare kunstcollectie. Met de barokke gouden lijst en de flarden schildersdoek om hun nek, 
lijken de schilderijen zo op de hoofden van de modellen kapot geslagen en vervolgens in elkaar geprakt 
door een bulldozer. Verfspetters van Vincent van Gogh, het diepe blauw van Yves Klein, kunst is voor 
het duo vaker een inspiratiebron. Door gelaagdheid, uitvergroting en omkering spelen Viktor&Rolf met 
wat kunst is en wat mode. Het maakt hun ontwerpen, van kleding tot parfum, spannend en speels. Een 
vuilniszak is een maatpak, is een vuilniszak, is een maatpak.

·  Als je tevreden bent maak je een foto van je model met je outfit. 
Deel hem op social media met de hashtag zodat iedereen kan 
zien wat je hebt gemaakt en jij ook kan zien wat anderen gedaan 
hebben! Viktor&Rolf zeggen hierover: ‘Als andere mensen niet 
leuk vinden wat je gemaakt hebt, mogen ze dat best zeggen want 
iedereen heeft een andere smaak. Maar trek je er niets van aan 
want jij hebt ook je eigen stijl. Het is natuurlijk leuker als je out-
fit complimenten krijgt.’

VIKTOR&ROLFHOE MAAK JE VAN EEN VUILNISZAK EEN MAATPAK?

   
TIP  

‘Ben een beetje aardig voor 
je model. Hij of zij staat er voor jou. 

Vraag af en toe of hij/zij iets wilt drinken 
of even wilt zitten. Als je model teveel 

beweegt mag je ook vragen of hij/zij even 
stil kan staan zodat jij beter kan werken. 

Als je klaar bent niet vergeten
 je model te bedanken voor  

zijn/haar tijd!’

Haute Couture Herfst/Winter Collectie 2015
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— MARIA BARNAS —
WOORDVORMEN MAKEN
Bedenk iets waar je naar verlangt. En iets waar je bang voor 
bent. Schrijf de woorden hiervoor op. Je kunt alle woorden 
gebruiken die je wilt, als ze maar iets voor jou betekenen.  
De woorden moeten een speciale lading hebben.

· Kneed de bloem, het water en het zout tot soepele ballen, zo 
groot als pruimen. Te plakkerig? Dan heb je meer bloem nodig. 
Te droog? Giet er wat water bij.

· Steek een deegbal in je mond (let op: dit is erg zout) en spreek 
met volle mond je woord uit. 

· Je hebt net een woordvorm gemaakt. Haal de deegbal voor-
zichtig uit je mond. Zie je het woord terug in het deeg? Leg je 
woordvorm op bakpapier in de oven: 170 graden, 20 minuten.

· Vul de wachttijd met nadenken over je woord. Schrijf het 
woord op. Je kunt iets schrijven of tekenen over waar het je  
aan doet denken.

· Haal je woordvorm uit de oven, laat afkoelen en leg het, samen 
met het opgeschreven woord, op een mooie plek. Bekijk het 
verschil tussen het oorspronkelijke woord en de woordvorm. 

TIP  ‘Heb je een woord gekozen voor iets wat je liever 
kwijt bent? Dan kun je jouw woordvorm natuurlijk ook 

juist vermorzelen of weggooien. Zelf heb ik een keer een serie 
woordvormen gemaakt van alles waar ik bang voor ben. 
Ik weet nog niet wat de beste plek is voor deze woordvormen. 
De Salto Angel in Venezuela, de hoogste waterval van de wereld, 
zou een goede plek kunnen zijn om ze allemaal in te gooien.’ 

MINIMAAL 2 WOORDEN DIE VEEL 
VOOR JE BETEKENEN 

 (1 WOORD PER WOORDVORM)

3 KOPJES WITTE BLOEM 
EN 1 KOPJE ZOUT

1 KOPJE WATER

BESLAGKOM

OVEN 

PAPIER EN POTLOOD

MARIA BARNAS

ALS JE
EEN WOORD

HOE ZOU DAT

UIT JE MOND

ER DAN UITZIEN?

ZOU KUNNEN PAKKEN

nodig



46 47ALS JE EEN WOORD UIT JE MOND ZOU KUNNEN PAKKEN, HOE ZOU DAT ER DAN UITZIEN? 

Jaja, de oerknal

Jaja de oerknal hoor ik mezelf zeggen.
Hoe is het mogelijk dat dit in mijn mond past?

Het ontstaan een klont op mijn tong.

Stil. Angst is een zwerm die rust in een boom.
Of het zijn woorden die zich inktzwart

op de takken verdringen. Het is een vorm

van paniek die opwelt in mij en als opvliegende
zwerm uit mijn keel breekt. Het helaal slaat

de vleugels uit. Wij klapwieken en juichen schril.

MARIA BARNAS is kunstenaar, schrijver en dichter. Ze is geboeid door woorden en beelden; beschrijving 
en werkelijkheid. Wat hebben de dingen om ons heen en de woorden die we daarvoor gebruiken met 
elkaar te maken? Verandert een woord in je hoofd op het moment dat je het uitspreekt? Is het woord 
'appel' hetzelfde als de appel in je hand waar je een hap uit kunt nemen? En als je een woord uit je mond 
zou kunnen pakken, hoe zou dit er dan uitzien? Door woorden te happen krijg je bijna antwoord op deze 
vragen. En de woorden die daarbij uit je mond komen - de woordvormen - blijven vragen oproepen.

The Things I Should Have Said, 2013

Gedicht uit de bundel Jaja, de oerknal, 2013

MARIA BARNAS
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— MICK LA ROCK —
TAGS ZETTEN
Als graffitikunstenaar heb je altijd je blackbook bij je. Dan kun je 
zodra een idee op popt, een snelle schets maken. Experimenteer 
in je blackbook zoveel mogelijk met de letters van je eigen naam. 
In andere woorden: tag je boek vol! 

· Voordat je gaat experimenteren met letters, moet je eerst de 
letters begrijpen. Begin bij de basis, waar bestaat een letter uit? 
Een        is bijvoorbeeld opgebouwd uit vier losse lijnen:       .  
Ontleed de letters van je naam en schrijf ze op.

· Schrijf nu je naam uit, Maak per letter telkens één aanpassing. 
Geef de M bijvoorbeeld één lijn met krul. Of pijlen aan de uitein-
den. Maak verschillende aanpassingen. Gebruik ook verschillen-
de stiften. Hoe meer je uitprobeert, hoe beter.

· Ga nog een stap verder: wat als je letters omdraait? Of oprekt? 
Of kantelt? Of door elkaar heen laat lopen? Laat ze uit hun lij-
nen breken, werk dik, schuin, druipend … alles mag.

· Nu een grote ingreep: schrijf je tag op, snijd of knip er details 
uit en schuif met die onderdelen tot een nieuwe tag ontstaat. 
Laat je leiden door wat goed voelt, het hoeft niet te kloppen of 
leesbaar te zijn. Tevreden over de lijnen? Dan kun je nog vlak-
ken vullen met kleuren, lijnen dikker aanzetten of schaduwen 
maken, blijf experimenteren.

EEN BOEK MET ZWARTE KAFT  
EN BLANCO PAGINA’S 

(JE BLACKBOOK)

POTLOOD, GUM EN 
ZWARTE FINELINER

LINIAAL

STIFTEN: 
NIET ALLEEN JE GEWONE VILT-

STIFTEN, OOK ZWAARDER GESCHUT: 
STIFTEN MET ZWARTE, PERMANEN-
TE INKT IN VERSCHILLENDE DIKTES, 
VERFMARKERS (BIJVOORBEELD EEN 
ZILVEREN INKTMARKER), DESIGNER 

MARKERS 

nodig

TIP  ‘Om taal en letters te kunnen begrijpen, hebben 
we regels afgesproken over hoe  letters eruit moeten 
zien. Ons huidige schrift stamt uit de Romeinse tijd. 
Die regels bestaan dus al duizenden jaren! Goede  

graffitikunstenaars kennen deze letterregels en gaan er vervol-
gens mee aan de haal. Dat doe je door jezelf af te vragen hoe een 
‘M’ eruit moet zien om een ‘M’ te mogen zijn. Flip de functies van 
de onderdelen van de letters. Laat bijvoorbeeld de binnenkant 
van de ene letter meedoen aan de ’outline’ van een andere. Rek 
letters uit als spaghetti, zet ze op hun kop, draai ze om of maak 
van de uitsparing in een letter een andere letter. Blijf experimen-
teren. Ik heb mijn naam al duizenden keren geschreven en ontdek 
nog steeds nieuwe manieren.’   

MICK LA ROCK
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MICK LA ROCK Aileen is dertien als ze voor het eerst haar naam in graffiti schrijft. Ze wordt bekend als 
Mick La Rock, één van de eerste vrouwelijke graffitikunstenaars ter wereld. Vanaf die eerste tag (een 
handtekening in graffitistijl, met spuitbus of marker snel geschreven) experimenteert ze voortdurend 
met letters. In de tags van La Rock worden letters abstracte vormen, opgebouwd uit lijnen en kleur-
vlakken. ‘Moet een letter leesbaar zijn?’, vraagt Mick zich daarbij af. ‘Is het belangrijk dat de letters hun 
vorm behouden? En wanneer is een letter nog een letter?’ Tag je naam en kijk hoe ver je kunt gaan.

Bellamyplein, Amsterdam, 2012. 

MICK LA ROCKHOE MAAK JE VAN JE NAAM EEN TAG?

Schetsen uit Mick La Rocks blackbook 
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— JAN ROTHUIZEN —

KUN JIJ MEER TEKENEN  
DAN JE ZIET?

OEFENEN
Teken je slaapkamer van vroeger of die van nu.

·  Doe je ogen dicht (écht dicht, dan werkt je verbeelding beter) 
en loop door je (oude) kamer. Probeer je voor te stellen hoe het er 
daar uitziet en hoe het voelt.

·  Begin met het tekenen van de vorm van de kamer. Teken je het 
als plattegrond van boven zodat je alles erin kan zetten? Of kies 
je voor een heel ander perspectief? Hoe ziet je kamer eruit als je 
op je bed ligt? 

·  Teken eerst de vaste dingen, zoals de ramen en deur. Zet daarna 
je meubels erin en hang de posters op.

·  Teken of schrijf ook dingen die alleen jij weet. Die enge hoek 
in je kamer of de geluiden die je ’s nachts hoort. Teken waar 
bepaalde spullen je aan doen denken. Denk je dat er iets onder je 
bed ligt? Vergeet het niet in je tekening op te nemen.

IN HET ECHT 
Tekening af? Dan ben je klaar voor het grote werk. Zoek een 
plek op die je nieuwsgierig maakt. Dat kan een onbekende straat 
zijn of juist je favoriete plek in de stad. Teken en schrijf op wat 
je hoort, ruikt en ziet. Leg ook vast wat je van de plek vindt, wat 
voor sfeer hangt er? Wat speelt zich daar allemaal af? Praat met 
mensen om meer te weten te komen over de plek.

Maak een eerste plattegrond (eventueel met behulp van Google 
Maps). Plaats hier je indrukken in. Heb je alle raadsels ontrafeld 
en stapels informatie verzameld? Maak dan nu een gigantische 
tekening waar je al die kennis, beelden en ideeën in kwijt kunt.

LEKKER STEVIG WIT PAPIER, 
A3-FORMAAT OF GROTER

POTLODEN, EEN GUM, PENNEN OF 
IETS ANDERS WAARMEE JE FIJN 
KUNT SCHRIJVEN EN TEKENEN 

(JAN GEBRUIKT EEN KROONTJESPEN  
EN OOST-INDISCHE INKT)

JAN ROTHUIZEN

nodig
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JAN ROTHUIZEN dwaalt het liefst 
door de straten en tekent wat hij 
ziet. In plaats van te schilderen in 
zijn studio achter zijn ezel, vlucht 
hij steeds weer naar buiten. Op zijn 
tekeningen zie je wat hij hoort en 
waaraan hij denkt bij de verhalen die 
hij onderweg tegenkomt. Zo ontstaan 
zijn zachte plattegronden. Je kunt er 
niet de weg mee vinden. Ze laten je 
dwalen, samen met Jan. Zo ontdek je 
de schoonheid en verborgen verhalen 
van een supermarkt, stad of drukbe-
zocht museum. Elke plattegrond ont-
hult hoe Jan als een kunstenaar om 
zich heen kijkt en onderzoek doet.

KUN JIJ MEER TEKENEN DAN JE ZIET? JAN ROTHUIZEN

TIP  ‘Teken wat je 
niet kunt beschrijven en 
beschrijf wat je niet kunt 

tekenen. Niet boos worden als het 
anders wordt dan je had bedacht. 
Blijf langer (véél langer) op een 
plek dan je gewend bent en praat 
met iedereen! Vertel iets over 
jezelf. Zo win je vertrouwen. Het 
helpt ook als je zegt dat je een kun-
stenaar bent (dat vinden mensen 
minder eng). Alles wat gebeurt is 
onderdeel van je tekening, gebruik 
ook de dingen die mis gaan! Voor 
het overzicht zijn ook de platte-
gronden van de brandweer heel 
bruikbaar. Die hangen bijna 
overal.’

Het Leidseplein, 2009
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— RINEKE DIJKSTRA –  

HOE MAAK JE EEN 
NATUURLIJK PORTRET?

NATUURLIJK PORTRET MAKEN
Prik door  poses heen en maak natuurlijke portretten.

· Bekijk in een museum, in fotoboeken of op internet gefotogra-
feerde portretten. Let op kleur, houding, afstand, hoe het portret is 
afgesneden. Neemt de persoon een pose aan of niet? Wat spreekt 
jou aan en wat niet? Wanneer raakt het portret je? Wat neem je 
daarvan mee bij het portret dat je zelf gaat maken?

· Bedenk van wie je graag een portret zou willen maken. Je beste 
vriend, een klasgenoot, collega of misschien iemand op straat 
die je voor het eerst ziet? Je kunt natuurlijk ook een oproep doen 
via social media: ‘wil jij een portret van jouzelf zoals je echt 
bent?’ 

· Bestudeer het model goed. Hoe kijkt hij of zij? Maak contact 
en praat met elkaar. Is deze persoon rustig, wild, grappig, lief 
of juist brutaal? Welke emotie komt het meest naar voren? En 
wat betekent dat weer voor de manier waarop je het model wilt 
portretteren?

· Zoek nu de juiste achtergrond. Een tuin met bloemen of een 
muur? Het kan allemaal, maar kies wel bewust. Hoe drukker 
de achtergrond, hoe minder je op het gezicht van het model let. 
Sober kan juist krachtiger zijn. Storende elementen op de achter-
grond haal je even weg.

· Stel je model gerust. Laat hem of haar zelf zoeken naar een 
houding waarin iemand zichzelf kan zijn. Geef slechts kleine 
aanwijzingen. Lachen hoeft niet. Zeg bijvoorbeeld: zo sta je mooi, 
blijf zo maar even staan. Hysterische blouse? Die kan vast wel 
even uit. Let ondertussen goed op het licht. Hoe vallen zon en 
schaduw?

· De standaardlens van een camera komt het meest overeen met 
wat jouw ogen zien en is daardoor het meest natuurlijk. Gebruik 

RINEKE DIJKSTRA

CAMERA 
LIEFST EEN ECHT GOEDE MET 

HOGE RESOLUTIE

EEN GEWILLIG MODEL 

EEN ACHTERGROND  
NAAR KEUZE

NATUURLIJK LICHT

nodig
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je een groothoeklens of een telelens, dan zal je zelf dichterbij of 
verder weg moeten gaan staan. Waar kies je voor en waarom? 
Denk goed na. Fotograferen kost tijd en geduld, het kan even du-
ren voordat je het juiste beeld te pakken hebt. Blijf ondertussen 
opletten hoe je model kijkt. De onbewaakte momenten kunnen 
belangrijk zijn. Dan valt bij iemand soms opeens het ‘masker’ af. 
Grijp je kans! Foto’s waarop iemand te geposeerd kijkt zijn vaak 
minder interessant.

· Probeer het model zowel ‘ten voeten uit’ als van dichtbij te 
fotograferen. 

· Kijk af en toe naar het resultaat: hoe is het met de compositie? 
De kleuren en verhoudingen? Blijf zoeken tot je tevreden bent.

TIP  ‘Je hebt voorbeelden nodig om later op eigen benen te staan. Zo leer je wat je wilt. 
Ik heb als jonge fotografiestudent veel naar het werk van andere fotografen gekeken. 
Ook Rembrandt inspireert mij nog steeds. De mensen die hij schilderde zijn zo echt. 

Hij vangt het moment, alle trucjes en kunstmatigheid vallen weg. Het blijft altijd een beetje 
zoeken: een goede foto is er niet direct, eerst maak je ook slechte foto’s. Ontwikkel je eigenheid in 
bijvoorbeeld licht of onderwerp. Wel handig: lef hebben. In het begin durfde ik haast niemand te 
vragen om voor me te poseren. Maak echt contact met mensen, het werkt veel beter als ze het ook 
voor jou willen doen. Ik laat tijdens het fotograferen altijd zo min mogelijk andere mensen toe. 
Dat leidt alleen maar af.’

RINEKE DIJKSTRA  maakte jaren geleden na dertig baantjes zwemmen een zelfportret. Daar in het 
zwembad werd haar manier van fotograferen geboren. Te moe om een pose aan te nemen, zocht ze naar 
een houding. En dan is er de klik. Rineke maakt foto’s van mensen op het strand, van jongeren in het 
park, matadoren na een stierengevecht en pas bevallen moeders. Allemaal vastgelegd in een alledaagse 
omgeving, op een moment dat ze uit hun pose vallen of die nog niet hebben aangenomen. Ze heeft door 
haar manier van fotograferen beter leren kijken. In hun lichaamshouding ziet ze de zelfbewustheid 
terug van de mensen die ze op de foto zet en de omstandigheden waarin ze leven.

HOE MAAK JE EEN NATUURLIJK PORTRET? RINEKE DIJKSTRA

HYSTERISCHE BLOUSE?
DIE KAN VAST WEL EVEN UIT

Kolobrzeg, Polen, 26 juli 1992, 1992
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— JOEP VAN LIESHOUT –  

WAT IS JOUW DING 
IN DE TOEKOMST?

DING VOOR DE TOEKOMST MAKEN
Bedenk wat er over dertig jaar in jouw wereld speelt. Wat voor 
problemen heersen dan? Overbevolking en tsunami’s? Of gaat 
het juist hartstikke goed? Bestaat er een pil om altijd gezond te 
blijven en is global warming geschiedenis?

· Probeer je voor te stellen hoe jouw wereld eruit ziet. Wat hangt, 
staat of zweeft er? Wat wordt er gegeten en gedronken en hoe 
ontspannen mensen zich?

· Bedenk vervolgens wat jouw wereld van de toekomst nodig 
heeft. Waarmee kun jij de toekomstige aardbewoners van dienst 
zijn? Het kan van alles zijn. Het kan een functie hebben, nutteloos 
zijn, het kan er echt uit zien of het kan helemaal nergens op lijken. 
Maak iets waarvan je denkt dat het eigenlijk niet kan. Want 
maak je het, dan kan het toch!

JOEP VAN LIESHOUT

GEBRUIK WAT JE WILT, HOE 
JE MAAR WILT OM JOUW 
DING VOOR DE TOEKOMST  

TE KUNNEN MAKEN

TIP  ‘Je hoeft het niet bij dromen te laten, dat 
wist ik al toen ik jong was. Ik besloot kunst te gaan 
maken en ben er nooit meer mee opgehouden. Ik 
werk intuïtief. Als ik een idee krijg begin ik meteen 
met schetsen. Ik denk altijd na over wat er nog niet 
is, waarvan niemand nog gedacht heeft: ‘dat heb ik 

nodig’. Misschien zijn het wel dingen die nog niet eens mogelijk 
zijn. Laat je nooit tegenhouden door beperkingen, durf groot te 
denken. Als je iets echt wilt, moet je er hard voor werken maar 
het levert ook iets op.’

nodig



110 111WAT IS JOUW DING IN DE TOEKOMST?

JOEP VAN LIESHOUT  draagt het liefst een overall, loopt marathons en wilde vroeger wetenschap-
per worden. Maar Joep werd kunstenaar. En uitvinder. In een grote industriële loods in de havens 
van Rotterdam schuilt zijn werkplaats: Atelier Van Lieshout. Daar werkt hij samen met een groep 
anderen aan zijn kunstwerken. Die zijn vaak gemaakt van felgekleurd polyester. 

Joep is geboeid door de aarde die steeds voller wordt. Zijn werk stelt vragen over de wereld van nu en 
biedt mogelijk oplossingen voor de problemen van de toekomst. Hij maakt machines en voorwerpen 
die de toekomstige mens nodig zou kunnen hebben. Hij heeft zelfs een keer zijn ideale staat gesticht: 
‘AVL-Ville’. Een dorp met een eigen grondwet en vlag waar je betaalde met de ‘AVL’.

Woonwagen voor het Kröller Müller Museum, 1995

JOEP VAN LIESHOUT


