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Kunstwerken

Cardo

	Cardo
Marieke de Jong
De sculpturen van Marieke de Jong
(Nederland, 1972) maken architectuur en
de omgeving inzichtelijk. Haar sculpturen
leiden het oog door de heldere constructie,
je ziet hoe de dingen in elkaar zitten. Ze
betrekt daarbij altijd nadrukkelijk de ruimte
eromheen. Daar gaan haar beelden in
op, ook als ze zich ertegen afzetten. Ze
vereenvoudigt veel in haar werk en wat
er als tastbaar resultaat uitkomt, is vaak
zowel een bouwwerk als een geraamte. Je
kunt de ribben tellen. Ze werkt tegelijkertijd
met het idee van gezichtsbedrog. Wat
ruimtelijk oogt, kan bij haar plat zijn, of
andersom. Daardoor zijn haar beelden altijd
verrassend.
Haar beeld voor de IJsselbiënnale aan de
Barend Ubbinkweg in Doesburg heeft die
paradoxale dynamiek van het statische
ook als uitgangspunt, Het stratenplan van
Doesburg is al 500 jaar hetzelfde maar de
waterwegen verplaatsen zich voortdurend.
Voor haar beeld baseert Marieke de Jong
zich op een oude gietijzeren lantaarnpaal
die rond 1900 is gegoten door Ubbink
IJzergieterij (nu Gieterij Doesburg).

Marieke de Jong
mariekedejong.nl

Van oudsher is de IJssel de rivier van
de ijzergieterijen die de voorlopers zijn
van de Hoogovens in IJmuiden. Het beeld
‘Cardo’ gaat ook uit van markeringen voor
de scheepvaart. Als er een obstakel in
het vaarwater is, wordt dat bijvoorbeeld
aangegeven met een zogenaamde
‘cardinale betonning’. Die aanwijzing
bestaat uit twee zwarte kegels die
loodrecht boven elkaar staan. De twaalf
objecten van Marieke de Jong verwijzen
naar die aanwijzing: ze maakt hiermee de
verbinding tussen stad en water zichtbaar.
Cardo is één van de twee permanente
kunstwerken die tijdens de IJsselbiënnale
2017 worden gerealiseerd.

Kunstwerken

Room - The Collapse of Cohesion

	Room - The Collapse
of Cohesion
Levi van Veluw
De fascinatie van Levi van Veluw (Nederland, 1985) voor
het landschap is al vroeg in zijn loopbaan zichtbaar. Als
student maakte hij foto’s van zijn gezicht dat op drastische
wijze de drager vormt voor allerlei soorten begroeiingen
en geometrische bedekkingen. Het is verbluffend werk
dat zo veel indruk maakt door het ambachtelijke, materiële
werkproces.

Levi van Veluw
levivanveluw.nl

Later gaat hij films maken waarin die
vaardigheid andere illusionistische
proporties aanneemt. Tijdens de
IJsselbiënnale is de film ‘Room’ uit de reeks
‘The Collapse of Cohesion’ (2014) te zien.
Deze film is gebaseerd op een tekening van
een kamer in een archief. Een werktafel
met een stoel, een bureaulamp, een laag
tafeltje met daarop enkele boeken en een
opbergmeubel vallen ten prooi aan een
destructie waarvan de oorsprong niet
te achterhalen is. De constructie van de
ruimte en de zwaartekracht houdt die
verzameling eerst bij elkaar, totdat een
onbekende natuurkracht het evenwicht
verstoord. Alle meubels verliezen hun
houvast en vliegen in slow motion
gewichtloos door de ruimte. Er blijft enkel
een ruïneus restant van over.

Het verontrustende realisme van zijn werk
komt tot leven door de lichtreflectie op de
driedimensionaal gemaakte tekeningen.
Ze zijn uitgevoerd in hout, bedekt met
een laagje houtskool. Het kostte Levi van
Veluw maanden voorbereiding om deze
installatie te bouwen. Het uiteenvallen
ervan is een cruciaal moment dat maar één
keer kan worden gefilmd. Hij doet dat met
1000 beeldjes per seconde. Een uiterste
vorm van slow motion waarin de tijd wordt
uitgerekt, laat zien hoe orde in chaos
verandert. Terwijl hij alles heeft voorzien,
is onvoorspelbaarheid van wat er gebeurt
de kern van dit werk. Het apocalyptische
karakter van deze serie films verbindt zich
op verontrustende wijze met het thema van
de klimaatverandering dat centraal staat
tijdens de IJsselbiënnale.

Kunstwerken

ME WE

	ME WE
Benjamin Bergmann

Benjamin Bergmann
benjaminbergmann.de

De Duitse kunstenaar Benjamin Bergmann
(Duitsland, 1968) werd opgeleid als
houtsnijder en studeerde daarna beeldende
kunst aan de kunstacademie van München.
Hij maakt sculpturen in allerlei materialen
met simpele gebruiksvoorwerpen als
uitgangspunt. Daarmee maakt hij grote
installaties met een manifest karakter. Hij
wil met zijn werk de functionaliteit van
ruimtes en voorwerpen bevragen en van
een andere betekenis voorzien. Vaak doen
zijn werken zich voor als kleine happenings.
Bergmann zegt over het karakter van zijn
werk: “Het mooie van absurditeit is voor
mij de duurzaamheid van de verwarring. Je
betrapt jezelf erop te denken dat een totaal
absurde wereld wellicht veel mooier is dan
de realiteit zelf.” Meestal stelt hij met zijn
werk aan de orde dat de mens niet alleen
verantwoordelijk is voor zichzelf, maar ook
voor zijn omgeving en de anderen die daarin
aanwezig zijn.

Zijn grote spiegelende sculptuur ‘ME WE’
die hij voor de IJsselbiënnale maakt, is ook
zo’n werk. De typografisch gespiegelde
sculptuur van de twee persoonlijk
voornaamwoorden reflecteert ook de
landschappelijke omgeving. ‘ME WE’
ontleent hij aan ‘het kortste gedicht ooit’
dat door bokser Muhammad Ali werd
voorgedragen. Tijdens een lezing in 1975
aan de Harvard University vroeg het publiek
om een gedicht. Ali zei: ‘Me? Whee!’ Later is
dat verstaan als ‘Me? We!’. Bergmann drukt
er mee uit dat persoonlijke overwegingen
moeten worden gezien in het licht van
een gezamenlijk belang. Zijn boodschap is
dat het ‘ik’ ondergeschikt is aan het ‘wij’,
maar dat het ‘wij’ ook tegemoet kan komen
aan het ‘ik’. In de context van het thema
klimaatverandering stelt het nadrukkelijk de
verantwoordelijkheidskwestie aan de orde
in een kunstwerk dat zowel reflectief is, als
een geopolitiek statement.
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510

	5 10
Jasper Niens
Het werk in de publieke ruimte dat Jasper Niens
(Nederland, 1980) maakt is vaak controversieel.
Het roept reacties op die iets zeggen over
de verhouding tussen privaat en publiek. Zo
maakte hij in 2009 voor de beeldenroute in
Amsterdam Zuid een houten muur met deuren
die je van binnenuit kon sluiten. Het publiek kon
daardoor delen van de binnenruimte claimen.
Al gauw werden er vernielingen aangericht. De
afgesproken reparatie van het werk mondde uit
in de afbraak ervan. Niens kent het publiek een
actieve rol toe. Je kunt zijn beelden gebruiken.
Het besef dat het maken, gebruiken en kijken naar
kunst een risico inhoudt, stelt hij radicaal aan de
orde in een vorm van ‘gevaarlijke’ sculpturen.
Dit kunstwerk heeft ook zo’n activerende
component. In feite is het een sculptuur die je
kunt betreden en beklimmen. Op het moment
dat zoiets mogelijk is, wordt er meteen naar
veiligheidsaspecten gekeken. Daar houdt
de kunstenaar in technisch opzicht terdege
rekening mee. In kwalitatieve zin is Jasper Niens
als kunstenaar een uitvinder. Hij ontwikkelt allerlei
nieuwe constructiesystemen om materialen
met elkaar te verbinden. De achtergrond van
dit werk ligt in de fascinatie van de kunstenaar
naar de vorm en fysieke verschijning van een
experimentele fusiereactor die op dit moment
wordt gebouwd in Grafswald, Duitsland: de
Wendelstein 7x.

Jasper Niens
jasperniens.com

Op een ander vlak roept zijn werk discussies
op rondom het gebruik. Niens speelt met dat
idee: wat is de verantwoordelijkheid van de
kunstenaar, van de gebruiker, en in dit geval: van
de organisatie die de IJsselbiënnale opzet?
Zijn beeld heeft wel iets van een fuik. Waar loop je
in en kom je er nog wel uit? Dat idee speelt bij hem
op meerdere niveaus. Wie zich laat verleiden het
werk te beklimmen wacht een prachtig uitzicht.

Kunstwerken

Ein Wandererzähler

	Wandererzähler
Kathrin Schlegel
De Duits-Nederlandse Kathrin Schlegel
(Duitsland, 1977) studeerde aan de AKI in
Enschede en aan de Kunstacademie van Münster.
Haar masteropleiding volgde ze aan het Sandberg
Instituut in Amsterdam. Sindsdien maakt ze
naam met werk in de publieke ruimte. Kathrin
Schlegel onderzoekt in haar kunst de betekenis
van sociaal-culturele processen en systemen
in relatie tot hun locatie. Hierbij heeft zij in het
bijzonder oog voor cultuurhistorisch erfgoed en
landschappelijke kenmerken van een plek, streek
of regio. Schlegel rekt vervolgens de reguliere
systemen op en zoekt naar nieuwe onderlinge
relaties. Het resultaat is een kunstwerk dat ruimte
biedt voor twijfels, nieuwe invullingen, nieuwe
betekenissen en nieuwe gewoontes.

Kathrin Schlegel
kathrinschlegel.com

Ook in het werk dat zij maakt voor de
IJsselbiënnale spelen het immaterieel erfgoed
en cultuurhistorisch onderzoek een belangrijke
rol. In dit werk gaat Schlegel in op het dreigende
gevaar van hoogwater door de traditie van
beschermheiligen te reactiveren. Vlakbij de
eeuwenoude veerpont Dieren-Olburgen houdt
een eigentijds Christoffelbeeld symbolisch
toezicht op de rivier en de reizigers. Het verhaal
gaat dat hij ternauwernood de overkant wist
te halen omdat het Christuskind, dat de last
van de wereld droeg, zo enorm zwaar was.
Bij Kathrin Schlegel is Christoffel geen sterke
reus, maar een kwetsbare oudere man op

krukken. Haar Christoffel werpt de ambigue
vraagstelling op over de hedendaagse waarde
van wijsheid en ervaring die altijd samen ging
met ouderdom, tegenover de maatschappelijke
belasting van vergrijzing. Zoals Michel Serres’
lofzang doet vermoeden wordt dit contrast in
de digitaliserende wereld nog versterkt door de
schijnbaar verdwijnende noodzaak van fysiek
reizen met de bijbehorende horizonsverbreding
in een wereld die zich onder de duimen ontvouwt.
Het beeld oogt traditioneel, maar komt met
de nieuwste technologie tot stand. Haar
‘Wandererzähler’ wordt vervaardigd door een
computergestuurde 5-as frees op basis van een
3d-scan.
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Zeezoutsculpturen

	Zeezoutsculpturen
Peter de Cupere

Peter de Cupere (België, 1970) werkt als
kunstenaar met geur. Hij is één van de
belangrijkste vertegenwoordigers van de
zogenaamde olfactorische kunsten. Hij schreef
het Olfactory Art Manifest en publiceerde recent
een overzichtsboek van twintig jaar werken met
geur. Er staan 500 werken in, 1500 foto’s en 22
‘scratch & sniff’ beelden.

Peter de Cupere
peterdecupere.net

In feite behandelt zijn werk de houding van
de mens ten opzichte van de natuur en
de maatschappij. Wat is bijvoorbeeld ons
aandeel in wereldgebeurtenissen zoals
klimaatveranderingen?

Voor de IJsselbiënnale maakt hij
zeezoutsculpturen. Hij gaat daarbij uit van
het extreme scenario dat de zeespiegel in de
toekomst dusdanig stijgt dat de IJsselvallei
onder zeewater komt te staan. Daardoor zal de
bestaande biodiversiteit teniet worden gedaan.
Zoet water wordt zout water. Voor die situatie
gaat hij op zoek naar een utopische manier
van overleven. Hij vervangt de dan verdwenen
witte ijskappen op de Noord- en Zuidpool door
witte zoutkappen, gewonnen uit de zee. Hij stelt
zich een witte zoutnatuur voor, met planten,
vruchten, groenten en bloemen van zout. Ze
hebben allemaal een eigen geur en daarmee een
eigen identiteit. De vitrines zijn kleine laboratoria
voor toekomstige flora.
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Analgesia

	Analgesia
Paolo Grassino
Kunstenaar Paolo Grassino (Italië, 1967)
maakt beelden die maatschappelijke dilemma’s
verbeelden. Hij werkt met traditionele middelen
en maakt sculpturen die een verwrongen
werkelijkheid laten zien. Primitieve driften en
rationele overwegingen komen in zijn werk
op harde wijze met elkaar in aanraking. Hij
werkt op het grensvlak van het natuurlijke
en het kunstmatige. Als maker hecht hij aan
ambachtelijkheid. Tegelijkertijd hanteert
hij geavanceerde technologie om zijn
vaardigheden te laten zien. Inhoudelijk is zijn werk
confronterend en soms verontrustend.
De IJsselbiënnale laat een werk van Grassino
zien dat hij eerder toonde tijdens de Belgische
kustmanifestatie Beaufort04 in 2012. Deze
installatie toont een roedel hondachtigen die als
grimmige bewakers om een aantal karkassen
van Fiat Punto’s zwerven. Die Fiats zijn een
verwijzing naar de industriestad Turijn waar
Grassino vandaan komt. Zijn verontrustende
toekomstbeeld doemt op vlak naast de nieuwe
dijk bij Brummen Cortenoever. Je belandt
in een scène uit een sciencefiction verhaal.
Grassino tovert ons een denkbeeldige,
toekomstige wildernis voor, die in de context
van klimaatverandering een post-apocalyptische
karakter heeft.

Paolo Grassino
paolograssino.com

Tussen de autowrakken en dieren is een
onverklaarbare wederzijdse afhankelijkheid
voelbaar. De beesten hebben met die vergane
auto’s niets te verdedigen. Grassino laat zien
dat wat we nu hebben en koesteren in de
toekomst wellicht geen menselijke betekenis
meer heeft. Iets wat door de mens is gemaakt
en gebruikt, heeft in dit beeld iedere functie
en oorspronkelijke bedoeling verloren. In deze
installatie, waarvan de titel vreemd genoeg aan
een pijnstiller is ontleend, botsen vijandigheid en
kwetsbaarheid, komen kracht en angst samen en
strijden trots en wreedheid om voorrang.

Kunstwerken

De IJsselchinampa

	De IJssel Chinampa
Peter Ojstersek
Het werk van Peter Ojstersek (Zweden, 1961)
richt zich op de omgang van de mens met de
natuur. Biologische processen en de manier
waarop we voedsel verbouwen, hebben zijn
aandacht. Hij houdt zich onder meer bezig
met hoe we de aarde bewerken, broeikassen
bouwen en zogenaamde ‘geokoepels’ gebruiken.
Artistiek-inhoudelijk zijn de bouwsels die hij
maakt een onderkomen voor kennis en ervaring.
Ze functioneren als beeldend commentaar op
gezondheid, voedsel en leefomgeving. Voor
de IJsselbiënnale maakt hij een drijvende kas
die hij ‘de IJssel Chinampa‘ noemt. Het is een
doorzichtige koepel met een doorsnede van bijna
vijf meter, drijvend op een vlot in de Berkel, een
rivier die in Zutphen in de IJssel uitmondt. Deze
sculptuur verwijst naar de drijvende tuinen van
de Azteken die ‘chinampa’ werden genoemd.
Een camera laat het binnenste van de koepel
zien. Bezoekers kunnen met hun smartphone
verbinding maken. Een livestream toont op het
internet een timelapse-opname.

Peter Ojstersek
peterojstersek.com

In de koepel teelt Ojstersek maïs, bonen en
pompoen in een proces dat ‘de drie zusters’
wordt genoemd. Hij verbouwt ze op een
ondergrond van aarde, zand, turf en zeewier.
Deze traditionele Azteekse planten in de kas,
samen met amarant, tomaten, chilipepers,
dahlia’s en aardappelen, zijn over de wereld
verspreid geraakt. Peter Ojstersek toont de
oorsprong van dit voedsel en laat op zorgvuldige,
hedendaagse wijze zien wat de betekenis ervan
is. Hij bewatert de gewassen met water uit
de IJssel via een lontsysteem. De benodigde
klimatologisch verantwoorde energie verkrijgt hij
uit een windmolentje en een zonnepaneel.

Kunstwerken

Waagschaal

	Waagschaal
Bouke Groen

Bouke Groen
boukegroen.com

Bouke Groen (Nederland, 1976) is als kunstenaar
opgeleid aan Academie Minerva in Groningen
waar hij in 2008 afstudeerde. Hij woont en werkt
in Leeuwarden. Daar is hij onder meer actief
voor het kunstinitiatief VHDG. Groen gebruikt
in zijn installaties materialen en fenomenen
uit onze directe leefomgeving die men als
vanzelfsprekend ervaart; die we zien, horen
en gebruiken maar niet meer registreren. Dit
filtermechanisme komt goed van pas bij de focus
op taken die ons dagelijks leven vormgeeft en
het omgaan met onze leefomgeving zelf, maar
creëert tegelijk een afstand en afhankelijkheid.
In de kunstwerken van Groen is de beschouwer
vaak op een subtiele manier onderdeel van het
werk en wordt uitgedaagd zijn eigen omgeving
opnieuw te ervaren of te herwaarderen. Door
de aard van zijn kunstenaarschap is zijn werk op
uiteenlopende plekken te zien: van het Nederlands
Filmfestival tot het GEM in Den Haag, van Into The
Great Wide Open op Vlieland tot het Fries
Museum.

Van een afstand bekeken lijkt de bijdrage van
Bouke Groen aan de IJsselbiënnale op een
abstracte goudkleurige sculptuur. Het staat
aan de Noorderhaven in Zutphen. Van dichtbij
is zichtbaar dat deze sculptuur een functionele
werking heeft. De staande kolom van bijna
drie meter is verbonden met een plateau. Als
je daarop plaats neemt, stroomt de kolom vol
met water. Je staat op een weegschaal die met
jou in evenwicht komt door je gewicht in een
hoeveelheid IJsselwater aan te geven. Je bent
het zelf die de betekenis van deze sculptuur
inzichtelijk maakt. Wordt hier de mensheid
gewogen en te licht bevonden?
In het werk wordt een sterk verband gelegd
tussen je persoonlijke aanwezigheid en het
klimaat waaraan je in een groter geheel
onderhevig bent. Het gaat erom hoe je jezelf
daartoe verhoudt en welke positie je daarin hebt
of neemt.
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Terp voor een toekomst

	Terp voor een toekomst
Jeroen van Westen
& Curdin Tones
Jeroen van Westen (Nederland, 1955) is een
landschapskunstenaar die betrokken is bij
verschillende gebiedsontwikkelingen in binnenen buitenland. Hij werd aan de Academie St.
Joost opgeleid in grafiek en schilderkunst,
maar ontwikkelde in de loop van de tijd een
andere praktijk vanuit de grondgedachte dat het
landschap leesbaar is. Deze leesbaarheid in het
landschap is voor Van Westen een resultante van
de wisselwerking tussen cultuur en natuur.
Voor de IJsselbiënnale werkt hij samen met
de Curdin Tones (Zwisterland, 1976), wiens
beroepspraktijk zich veel meer ontwikkelt
richting een kunstenaarschap dat de betekenis
van beelden en thema’s in een maatschappelijke
kader plaatst.

Jeroen van Westen &
Curdin Tones
jeroenvanwesten.nl
curdintones.com

Voor de IJsselbiënnale herwaarderen Jeroen
van Westen en Curdin Tones een oeroude
landschapsingreep ter bescherming tegen
het wassende water: de terp. In Nederland
zijn verschillende vuilnisbelten uitgegroeid tot
verhogingen in het landschap. Deze zou je als terp
kunnen zien. Het oude fort en vuilstortplaats De
Pol is zo’n gebied. Mocht de zeespiegel dusdanig
stijgen dat Nederland tot Zutphen onder water
staat, dan zal De Pol een eiland zijn.

De kunstenaars presenteren de terp als plek voor
een mogelijke nederzetting. Met de entree met
waterpomp en forum leggen zij een structuur
aan die uitnodigt om te speculeren over zo’n
nederzetting, waar lezingen worden gehouden
en waar standpunten kunnen worden ingenomen.
Dit werk wil de speculatieve verbeelding op de
toekomst aanwakkeren: de werkelijkheid en de
virtualiteit lopen in de ‘Terp voor een toekomst’ in
elkaar over.
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In God We Trust

	In God We Trust
SpaceCowboys
Het kunstenaarsduo SpaceCowboys wordt
gevormd door Paul Keizer (Nederland, 1958) en
Albert Dedden (Nederland, 1959). De kunstenaars
wonen en werken in Deventer en zijn van
daaruit vertrouwd met de IJssel. In een heldere
beeldtaal, gekenmerkt door een strakke belijning,
ontwikkelen ze een eigentijdse mythologie. Hun
werk, dat ze meestal voor de openbare ruimte
maken, is poëtisch en verhalend van karakter.
Het thema van de IJsselbiënnale vatten ze
radicaal op. Als klimaatverandering tot een
apocalyps leidt, waar vallen we dan op terug? De
SpaceCowboys stellen zich voor dat de wildernis,
die we als mensen hebben uitgebannen, dan weer
de overhand krijgt. De Goden die we hebben
afgezworen krijgen het weer voor het zeggen. De
God uit de Oudheid die de wildernis symboliseert
is Pan, de bosgod die half mens, half dier is.

SpaceCowboys
deddenkeizer.nl

Op het nieuwe gemaal van Voorst, dat in het
kader van Ruimte voor de Rivier is gemaakt,
zit hun versie van Pan. Het is een wezen dat ze
baseren op de kwetsbare gestalte van een jongen
van een jaar of tien, nauwelijks anderhalve meter
groot. Als beeld heeft hij de reusachtige afmeting
van 7,5 meter. Hij zit boven op het dak van deze
pleisterplaats. Daaronder kunnen voorbijgangers
een zitplaats vinden om uit te rusten van een
wandeling. Met Pan kijken de mensen zo het
landschap in. Er valt heel wat te overdenken.
Er zit niet zomaar iemand boven je, maar een
reusachtige godheid met een hybride hoofd. Hier
zit een oude ziel in een jongenslijf, in afwachting
tot het tijd is om de controle weer over te nemen.
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Noria

	Noria
Robbert van der Horst
Robbert van der Horst (Nederland, 1963) is
beeldend kunstenaar en ‘radio-archeoloog’. Met
zijn langlopende project Radiobaken verzamelt
hij verhalen over, en doet hij onderzoek naar
de verbinding tussen de ziel van de mens en de
aard van het landschap. Samen met zijn tijdelijke
architectonische kunstwerken vormt dit de kern
van zijn werk.
De belangstelling van Robbert van der Horst voor
architectuur is geworteld in de vraag op welke
wijze wij ons verbinden met een plek op aarde
en hoe kwetsbaar en onzeker die positie plots
kan worden. Zijn vluchtige bouwwerken zijn niet
meer dan een tijdelijke schets die de bezoeker
een route biedt om het landschap te ervaren. Een
bouwwerk als geënsceneerde ruimte, een plek
voor ontmoeting, verbinding en bezinning. Een
anker in het landschap, zodat de bezoeker kan
stilstaan bij de betekenis van de omgeving.

Robbert van der Horst
robbertvanderhorst.nl

Voor de IJsselbiënnale realiseert Robbert
de installatie ‘Noria’. De titel verwijst naar
de enorme waterraden die al meer dan 15
eeuwen in Syrië dorpen en velden van water
voorzien. Het kunstwerk is een amfitheater en
draagconstructie ineen. Het verbindt de IJssel
en haar bewoners met een andere plek op deze
aarde: Syrië, een vruchtbaar maar ontwricht
land.
Noria gaat over beschaving, menselijk
inventiviteit en de kracht van het water. Het biedt
de bezoeker verstilling en een horizon die verder
gaat dan het uitzicht.
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Marilandica
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170328 _Atelier Veldwerk
MARILANDICA
optie: kringen
schaal 1:200
tekenformaat: A3

betonnen poeren die in een cirkel rondom de boom staan opgesteld
cirkel is buiten het wortelstelsel (30 m diameter, +/- 100 m omtrek)
elementen van max. 40 cm, 30 cm breed en 100 cm lang,
12 stuks, in de stroomrichting opgesteld (zie bovenaanzicht)
cirkel met ondiepe greppel op valprojectie boom (35 m van stam)

	Marilandica
Atelier Veldwerk
Beeldend kunstenaars Rudy Luijters (Nederland,
1955) en Onno Dirker (Nederland, 1965) werken
sinds 2003 samen als Atelier Veldwerk. Met een
onbevangen houding, ze noemen dat de methode
van de ‘ongerichte blik’, wordt de openbare
ruimte of het landschap betreden. Op grond
van die veldwerk-ervaringen ontwikkelt hun
werk zich al doende. Ieder onderzoek leidt naar
een uitkomst die specifiek is voor de plek, het
gebied. Bestaande, veelal verborgen kwaliteiten
krijgen in hun analytische benadering nadrukkelijk
betekenis. Er ontstaan op die wijze concepten om
gegeven situaties beeldend te herwaarderen.
Op de landtong tegenover de Deventer
binnenstad, bij de wijk de Worp, staat een grote
populier. Onderzoek leerde dat het om de oudste
Populus canadensis ‘Marilandica’ in Nederland
gaat: ‘de reus van de Worp’. Atelier Veldwerk
stelt deze Canadese peppel, die waarschijnlijk in
1822 is geplant, centraal in hun voorstel voor de
IJsselbiënnale.
In het ontwerp is aandacht voor de verschillende
sferen rondom de boom: de omtrek van de
stam, de kroonprojectie, het wortelstelsel en de
valprojectie.

Atelier Veldwerk
atelierveldwerk.nl

Deze laatste wordt gevisualiseerd door
middel van een loot van de boom. Want de
bijna tweehonderd jaar oude populier gaat
onherroepelijk vallen, binnen afzienbare tijd.
Atelier Veldwerk maakt met dit poëtische werk
de cyclus van groei, bloei, verval en nieuwe
groei tot een permanente overdenking. Als een
eerbetoon aan deze gigant die tweehonderd
jaar lang zwijgzaam maar krachtig de talloze
overstromingen én de ingrijpende herinrichting
van het landschap heeft doorstaan. Hiermee
wordt het bijna een rituele plek die uitnodigt het
landschap te beleven.
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Borboros

	Borboros
Groenewoud/Buij
Gerard Groenewoud (Nederland, 1958)
en Tilly Buij (Nederland, 1957) vormen een
kunstenaarsduo dat met een grote diversiteit
aan beelden en werkwijzen probeert de
betekenis te doorgronden van de mens in zijn
omgeving. Doordat ze elkaar al sinds 1976
kennen van hun opleiding in Leeuwarden, zijn
ze in hun werk een twee-eenheid. Kenmerkend
is hun voorliefde voor het hergebruiken van
afvalmaterialen en onderdelen uit eerder werk.
Ook met de betekenis van dingen gaan ze zo om:
‘het waardevolle en het gewone’ veranderen
voortdurend van positie en uiteindelijk is het de
verbeelding van de kijker die het werk moet doen.
Bij een nevengeul van de IJssel vlakbij de oude
ijsbaan maken ze een paviljoen ter hoogte van
de waterzuivering. Het bouwwerk Borboros
(oud-Grieks voor modder en vuil), is gebaseerd
op de vloeiende lijnen van het rivierlandschap. Het
is een bouwsel dat voortdurend verandert door
het toevoegen van materiaal dat door bezoekers
wordt aangedragen in de vorm van
flessen water.

Groenewoud & Buij
groenewoudbuij.nl

De wanden brengen zo, als een database, in
kaart wat zich in het (rivier)water bevindt aan
organismen, algen, waterplantjes, schimmels en
bacteriën. Zij voeden zich met afval en bezitten
het vermogen om dit om te zetten in bruikbare
stoffen. Door de wisselende kleuren van het
binnenvallende licht verandert de binnenruimte in
een ‘aquadraal’.
De flessenwand heeft de mogelijkheid om, in de
vorm van pictogrammen, boodschappen aan de
rivier te laten zien door gebruik te maken van
getint water.

Kunstwerken

Untitled #192

	Untitled #192
Aeneas Wilder
Kunstenaar Aeneas Wilder (Schotland, 1967)
maakt indruk met zijn monumentale houten
sculpturen, vaak in de vorm van een koepel of als
cirkelvormige architectuur. Ook de spiraal komt
regelmatig in zijn installaties terug. Visueel sluit
zijn werk aan bij dat van enkele kunstenaars uit
Japan, waar hij regelmatig zelf verblijft. Je kunt
denken aan de beroemde houten sculpturen van
Tadashi Kawamata of aan het werk van de veel
jongere Sachi Miyachi die voornamelijk woont en
werkt in Nederland.
Aeneas Wilder heeft ondanks dergelijke
referenties een zeer eigen beeldtaal die doet
denken aan meer westerse prehistorische
vondsten. Zijn opmerkelijkste werken zijn zo
opgebouwd dat ze door de zwaartekracht als
zodanig overeind worden gehouden. Hij maakt
dan geen gebruik van bevestigende hulpmiddelen.

Aeneas Wilder
aeneaswilder.co.cu

De koepelconstructie van larikshout die hij
voor de IJsselbiënnale bouwt is weliswaar een
architectonisch bouwwerk, maar de vorm heeft
ook een natuurlijk karakter. Bovenop de koepel
groeit een boom. Daarmee verwijst Wilder
naar het veranderende rivierlandschap. Bij
overstromingen kunnen bomen tot hun kruin in
het water staan terwijl bij grote droogte wortels
bloot komen te liggen. Door de boom te verheffen
boven het landschap, herinnert Wilder ons aan de
verantwoordelijkheid die we als mensen hebben
voor het behoud van de natuur. Hij laat zien dat
de natuur tot op zekere hoogte kneedbaar is,
maar wel met respect moet worden bejegend.
Hij richt in feite een monument op voor de boom.
Zijdelings verwijst hij in zijn werk ook naar de
bunkers van de IJssellinie die op het terrein van
De Haere liggen.
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	Moderne Devotie
Observatorium
Observatorium is een samenwerkingsverband
van de kunstenaars Geert van de Camp,
Andre Dekker, Lieven Poutsma en Ruud
Reutelingsperger (Nederland). Sinds 1997 leggen
zij verbindingen tussen kunst, landschap en
maatschappij. Opmerkelijk aan hun werk is dat
het een spanning in het kijken veroorzaakt en
tegelijkertijd een concentratie in het denken.
Observatorium draagt bij aan het in rust
beschouwen van wat mensen over zichzelf
afroepen. Veel van het werk in de openbare
ruimte van Observatorium is terug te voeren op
de naam van het samenwerkingsverband. Dat
geldt ook voor ‘Moderne Devotie’. Er wordt een
specifieke manier van observeren aan de orde
gesteld. Hier keert de blik zich naar binnen.
Op een locatie in de uiterwaarden, waar het
fundament van een voormalig melkhuisje als
mestopslag dient, bouwt Observatorium
een omsloten ruimte. Deze is gemaakt van
materialen die langs de
IJssel veel worden gebruikt: heel gewone, simpele
en doelmatige betonnen keerwanden.

Observatorium
observatorium.org

‘Moderne Devotie’ bestaat uit hoge gesloten
wanden met binnenin een omgang die boven de
grond zweeft. Als de uiterwaarden onderlopen
stroomt het water deze ‘kloostertuin zonder

klooster’ in. Aan de rivierzijde is een opening als
een balkon. Het biedt uitzicht op het landschap, op
de veranderende wereld. Met ‘Moderne Devotie’
verwijst Observatorium naar Middeleeuwse
gelovige werkgemeenschappen die het voorbeeld
van Geert Grote volgden. De spirituele beweging
van grondlegger Geert Grote heeft zijn bakermat
in de IJsselstreek.
In dit kunstwerk van Observatorium wordt
impliciet de vraag gesteld of zo’n ideaal in deze
tijd nog kan functioneren. Wie in deze omsloten
tuin is, komt even tot stilstand.
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	Frequencies from
the PAST & NOW 'Vilairproko Daysicollati'
& FUTURE and
everything in between
Nathalie Bruys
Nathalie Bruys (Nederland, 1975) is
gespecialiseerd in geluidskunst. In 2004 kreeg
ze voor haar werk de Charlotte Köhler Prijs
en in 2006 won ze de Volkskrant Beeldende
Kunst Prijs. Veel van haar werk onderga
je als ‘soundscapes’, landschappelijke
52° 22′ NB, 6° 5′ OL
geluidservaringen die iets onthullen over de plek
waar je bent. Typerend voor haar werk is dat ze
geluid in andere zintuiglijke gewaarwordingen
vertaalt. De energie ervan wordt verbeeld door
weerklank en resonantie. Haar werk vindt een
persoonlijke echo. De bezoeker is als het ware
de klankkast voor haar werk. Ze zet geluid om
in beeld en presenteert het ook in stilte. Haar
basisvraag is: hoe ziet geluid eruit?

Nathalie Bruys
nathaliebruys.com

Voor de IJsselbiënnale ontwerpt ze een
geluidswandeling. Die kun je individueel
beleven: hoe verhoudt je gemoed zich
tot de omstandigheden daarbuiten? De
geluidssculptuur van Nathalie Bruys laat je
ondergaan dat je de beleving van de omgeving
kunt sturen. Het geluid in je zelf kun je activeren in
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de omringende omgeving. Je kunt die vormgeven,
beleven, gebruiken, afstemmen, uitbreiden,
manifest en zichtbaar maken.
‘Frequencies from the PAST & NOW & FUTURE
and everything in between’ bestaat uit twee
verschillende delen. Het eerste deel is een
geluidswandeling bij de voormalige steenfabriek
Fortmond die van 1828 tot 1976 in bedrijf
was. De compositie bevat meerdere lagen die
verschillende onderwerpen in de tijd laten horen.
Daarnaast laat ze tekeningen van futuristische
onderwaterplanten en verbeelde kunstvormen uit
de natuur van het jaar 21 17 zien. Haar werk begint
bij het onzichtbare dat je iets laat ervaren wat
je kunt horen, zien en voelen in jezelf. Ze vraagt
naar jouw uitzendkracht.
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	Hoog en droog
Maze de Boer
Je kunt Maze de Boer (Nederland, 1976)
omschrijven als een multidisciplinair kunstenaar.
Hij kijkt met nieuwsgierigheid de wereld in en
legt een onbewuste manier van kijken naar kunst
onder de loep. Op de locatie van een kunstwerk
spelen de geschiedenis en de context van de
tentoonstelling een belangrijke rol.
Maze de Boer roept een vorm van verwondering
op bij toeschouwers bij het zien van zijn werk. De
toeschouwer heeft een bijdrage aan het werk,
door zijn manier van benaderen en een eventuele
interactie. Vanuit een fascinatie die in zijn werk in
het theater als scenograaf ook naar voren komt,
regisseert hij onze manier van kijken naar kunst
en onze omgeving.

Maze de Boer
mazedeboer.nl

Na zijn studie aan de Gerrit Rietveld Academie
in Amsterdam en een tweejarige postdoctorale
opleiding aan de Rijksakademie heeft hij inmiddels
tientallen ruimtelijke installaties, foto’s, films en
theater scenografieën gerealiseerd.

Om de dijken naast de IJssel bij hoogwater te
ontlasten en de rivier meer ruimte te bieden is de
hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld
aangelegd. Deze loopt vol als het water in de
IJssel extreem hoog is. De acht kilometer lange
geul zorgt er dan voor dat de waterspiegel in de
rivier 71 centimeter daalt.
In dit van bebouwing en begroeiing gestripte
gebied, vlak bij Vorchten, plaatst Maze de Boer
een vervreemdend beeld. Het is een schip dat
op het gras balanceert, met zijn neus in de wind.
De Boer doorbreekt letterlijk en figuurlijk het
vertrouwde beeld van een schip op het water
op een plek die volgens de prognose eens in de
tachtig jaar onder water staat. Het kunstwerk
onderstreept de dramatiek van een plek die door
grootschalig menselijk ingrijpen impact heeft op
mens en natuur...
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	Neerslag
Paul de Kort
Paul de Kort (Nederland, 1961) is in zijn
landschappelijk werk op zoek naar ‘de geest
van de plek’. Hij slaagt erin deze ‘genius loci’
inzichtelijk te maken. Zijn manier van werken
is door landschapsarchitect Dirk Simons
omschreven als ‘archipunctuur’. Dat is een mooie
typering van de manier waarop Paul de Kort het
landschap op alle mogelijke manieren peilt om erin
door te dringen.
Voor de IJsselbiënnale plaatst Paul de Kort de
huidige klimaatverandering in een historisch
perspectief. Klimaatverandering is altijd een
vormgevende kracht in het landschap geweest en
de IJsselvallei is daar een afdruk van. Neerslag in
al haar verschijningsvormen, regen, sneeuw, ijs,
sediment en droogte is steeds bepalend geweest
voor het landschap zoals wij dat nu kennen, met
de stuwwallen, glaciale bekkens, de rivierdelta,
rivierduinen, komgronden en doorbraakgaten. De
natuurverschijnselen veroorzaken fascinerende
bijzonderheden in het landschap. Nu leven we
in een tijd waarin de mens verantwoordelijk is
voor zowel de verandering van klimaat als de
ingrijpende veranderingen in het landschap.

Paul de Kort
pauldekort.nl

De hoogwatergeul getuigt daarvan. Het
kunstwerk van Paul de Kort weerspiegelt die
invloed op ons landschap.

‘Neerslag’ van Paul de Kort is te zien in de
Kromme Kolk die samen met het restant van
de Werversdijk Hoogwatergeul VeessenWapenveld zijn karakteristieke aanzien verleent.
Hier laat hij een ondiepe stalen schaal waarin
regenwater wordt opgevangen, op het water
drijven. De schaal maakt van de kolk een oog. Bij
langere droogte verdampt het water en slinkt
de waterspiegel in de schaal. Misschien valt hij
volkomen droog. Door het stijgen en dalen van
het waterpeil ontstaan aan de binnenkant van
de schaal cirkelvormige tekeningen. Die worden
versterkt door resten in het water die bij het
droogvallen aankoeken. Paul de Kort tekent op
schaal met water.
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	Verdronken
Sluiswachtershuisje
Anne ten Ham
Anne ten Ham (Nederland, 1970) is een
kunstenaar die zowel fotografeert als installaties
in de openbare ruimte maakt. Ze studeerde
vrije kunst in Kampen en specialiseerde zich
in fotografie. Daarna volgde ze de opleiding
Architectonische Vormgeving in Utrecht.
Met die achtergrond ontwikkelde ze een
veelzijdige beroepspraktijk. Haar werk toont een
werkelijkheid die zich even niet aan de regels lijkt
te houden en daarmee de kijker op het verkeerde
been zet. In minimale composities weet ze een
bestaande situatie een onverwachte intensiteit
te geven. Dat doet ze door plaats, functie of
doel van de onderwerpen in haar werk anders
dan gebruikelijk te benaderen. Omstandigheden
die er niet toe lijken te doen krijgen bij Anne
ten Ham juist de nadruk. Ze gebruikt daarvoor
vaak lichtprojecties waarbij ze het licht zowel
als materiaal en gereedschap en tegelijkertijd
als inhoudelijke bron inzet. Daarbij gebruikt zij
andere natuurlijke elementen zoals wind, water
en schaduw waarmee het werk tot leven wordt
gebracht.

Anne ten Ham
annetenham.nl

Voor de IJsselbiënnale maakt Anne ten Ham
een installatie bij het sluiswachtershuisje aan de
Hezenbergersluis te Hattem; een aantrekkelijke
toeristisch bezienswaardigheid op een verstilde
plek, pal tussen de Veluwe en de uiterwaarden.
De opmerkelijke schaal van het sluishuisje in
samenhang met het woonhuis, de loods en de
functie van sluis en brug maken het tot een
bijzondere plek.
Door de ingreep van Anne ten Ham lijkt deze plek
te worden bedreigd door een overstroming. Om
het sluiswachtershuisje legt ze een waterbassin
aan waardoor het idee wordt opgeroepen dat dit
monument ten onder gaat. Het belang om het te
beschermen tegen teloorgang maakt ze zo eens
te meer duidelijk.
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	Looking Glass
Janina Schipper
Janina Schipper (Nederland, 1986) is een
kunstenaar die analytisch te werk gaat en in
de traditie van de abstracte kunst een eigen
plaats inneemt. Ze vestigt de aandacht op iets
specifieks waardoor je een andere kijk op de
situatie krijgt. Ze concentreert zich bijvoorbeeld
op een kleur of een materiaal. Door haar
verbijzondering opent ze je blik. Ze laat zien
wat de eigenschappen van onze omgeving zijn
waaraan we, vaak door gewenning, voorbijlopen.
Zo is ze in staat van het saaiste grijze vlak een
spannend beeld te maken.

Janina Schipper
janinaschipper.com

De landtong in Hattem bij de Wiessenbergse
Kolk en de natuurgebieden eromheen vormen
de omgeving voor het werk van Janina Schipper
tijdens de IJsselbiënnale. Ze werpt er letterlijk
licht op. Ze plaatst er drie grote doorkijkspiegels.
Van veraf zijn ze al als schittering in het
landschap aanwezig. Dichterbij zet de reflectie de
landtong vol in de aandacht.

Ieder uur verandert de werking van het licht: ‘s
ochtends zijn er lange schaduwen, tijdens het
middaguur zijn die kort en als de schemering
intreedt, verdwijnt het spiegelende effect. De
drie spiegels worden dan van beide kanten
doorzichtig. Aan de ene zijde zijn de spiegels
bedekt met een zonwerende folie en aan de
andere zijde met een doorzichtig kleurvlak:
helder, smoke brown en smoke antraciet.
Door het kunstwerk van Janina Schipper wordt
de bezoeker uitgenodigd steeds opnieuw naar
hetzelfde te kijken, om te zien dat het telkens
anders is.
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	Implanter
Paul Segers
Paul Segers (Nederland, 1976) maakt sculpturen
waarin idealisme en wanhoop worden verbonden.
Zijn arbeidsintensieve constructies ogen als
overblijfselen van een vergane wereld. Ze doen
zich voor als industriële fossielen die weer tot
leven kunnen worden gewekt. Als beeldhouwer
combineert hij technologie en ambachtelijkheid
in constructies die een aanzien hebben van een
archeologische vondst of een gecrashte UFO.
Bij de oude IJsselcentrale van Zwolle die
momenteel gefaseerd wordt ontmanteld, is zijn
‘Implanter’ te zien. Deze industriële sculptuur
werkt als een futuristisch implantaat dat zijn
functie heeft verloren door een combinatie van
sciencefiction en afgeschreven energetica. De
kern van zijn ‘Implanter’ bestaat uit onderdelen
van een verouderde ion-ball implanter –
een deeltjesversneller - afkomstig van de High
Tech Campus in Eindhoven, de stad waar de
kunstenaar
woont en werkt.

Paul Segers
paulsegers.com

Paul Segers brengt deze sculptuur al bouwende
tot stand. Daardoor heeft het beeldhouwwerk
ook een organisch karakter. De energie van de
maker is voelbaar tegenover de ontzagwekkende
energie die door de IJsselcentrale kon worden
opgewekt. Paul Segers voert in zijn werk als
kunstenaar een strijd met de materie die hij
met zijn verbeeldingskracht weet te winnen. Zo
ontstaat als het ware een Stonehenge van de
twintigste eeuw: een geheimzinnige plek die een
spiritualiteit verraadt die we niet meer kunnen
duiden.
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	Waves
Tanja Smeets
Tanja Smeets (Nederland, 1963) weet als geen
andere kunstenaar groei te verbeelden. De
beelden die ze maakt hebben een onstuitbare
drang om te woekeren en als klimop alles te
bedekken en van vorm te veranderen. Haar
sculpturen nemen een gedaante aan die altijd
een beetje zorgwekkend is. Het is vergelijkbaar
met bomen die geheel worden bedekt door
de eikenprocessierups. Haar beelden zijn als
zeepokken op de rotsen, als elfenbankjes op
stervend hout. Vaak gebruikt ze alledaagse
voorwerpen om de onstuitbare drang om het
groeien te verbeelden: Chinese soeplepels,
plastic badmatjes, frituurzeven. Het zijn altijd
vormen met een vanzelfsprekend uiterlijk.
Door de toegepaste hoeveelheid nemen ze als
sculptuur een opmerkelijke gedaante aan en
verliezen hun oorspronkelijke functie. Haar
beelden hebben een oncontroleerbare factor
waardoor ze ook een bedreigend of zelfs
verstikkend karakter kunnen ontwikkelen.
Het thema van klimaatverandering staat dan
ook niet ver van haar af. Aan de Schellerdijk
vlakbij de nieuwe nevengeul in Zwolle maakt
Tanja Smeets nieuwe landschappen. Ze gebruikt
daarvoor het voormalige ‘palenpad’ van broer
en zus Groten. Dat pad is als een ’luchtbrug’
aangelegd toen zij, door hoog water, vanuit hun

Tanja Smeets
tanjasmeets.nl

boerderij de dijk niet meer konden bereiken. De
ingenieuze constructie heeft ongeveer twintig
jaar dienst gedaan en is in gebruik geweest tot de
nevengeul hier werd gegraven. De palen zijn als
relikwieën overgebleven. Inmiddels is het water
gezakt en komt het landschap weer tevoorschijn;
aangetast, veranderd, maar vol potentie van
groei.
De restanten van de palen zijn voor Tanja Smeets
ideale fundamenten voor een nieuwe natuur,
zoals gezonken schepen dat zijn of meerpalen in
een haven. Hier kan zich nieuw leven aan hechten
en een eigen leefwereld nestelen van sculpturale
oorsprong en kwaliteit.
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	Boerstra Engineering Research Vessel
Arjen Boerstra
Arjen Boerstra (Nederland, 1967) is een pionier.
Hij benadert de openbare ruimte en het landschap
als een kunstzinnig oningevuld gebied. Hij ontgint
het met zijn verbeelding. Daarvoor moet hij er op
andere manieren dan gebruikelijk naar kijken. Hij
doet dat onder meer met zijn Camera Batavia,
een houten observatiepost met facetogen.
Daarmee kan hij een heel samengebald beeld van
de omgeving zichtbaar maken. Tijdens het Oerol
Festival in 2015 bouwde hij er een eerste versie
van.

Arjen Boerstra
arjenboerstra.nl

Hij zegt onder meer over zijn werk: “Eerder
bouwde ik vliegers van vuilniszakken en hing er
een lampje aan. Later ben ik weer met vliegers
aan de slag gegaan, maar nu om een camera
op te tillen. In de luchtfoto’s en films stond mijn
fysieke aanwezigheid steeds centraal. Dit werd
het uitgangspunt voor nieuwe avonturen, eerst
met mezelf in de hoofdrol, maar later in andere
hoedanigheden. Deze alter ego’s lijken op mij en
zijn wat ik misschien had kunnen zijn. Door de
afstand die ik tot ze heb, kan ik verder kijken en
keuzes maken die voor mij ongewoon zijn of die ik
anders niet aan zou durven.”

Voor de IJsselbiënnale verkende Arjen Boerstra
met een varend visueel onderzoeksschip de
loop van de IJssel tussen Zwolle en Kampen
om zichtbaar te maken wat de rivier kenmerkt
en uniek maakt. Het vaartuig is uitgerust met
camera’s en een bolle spiegel om het landschap
vanuit een bijzonder perspectief te bekijken. Het
eindresultaat is zowel in Stedelijk Museum Zwolle
als in Stedelijk Museum Kampen te zien.anders is.
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	IJsselveer
Lobke Meekes
Lobke Meekes (Nederland, 1981) laat zich
inspireren door mensen en landschappen.
Opvallende of haast onzichtbare kenmerken
worden door haar uitgelicht en in een nieuwe
context geplaatst. Ze legt verbindingen door
gebruik te maken van wat het landschap haar
aanreikt: Verborgen verhalen, geuren en smaken
zijn gereedschappen waarmee ze de bezoekers
meeneemt en verleidt om zelf te ervaren. Zo
weet ze verschillende mensen met uiteenlopende
achtergronden en interesses samen te brengen
en te activeren.
Lobke Meekes maakt voor de IJsselbiënnale, met
gebruik van de pontjes, een kunstwerk dat zich
over de hele route laat ervaren. Tussen Doesburg
en Zwolle telt de IJssel acht pontovergangen.
De bezoeker kan deze overtochten met dit
kunstwerk verzamelen en ze digitaal zichtbaar
maken op hun eigen IJsselbiënnalekaart.
Als deelnemer aan het IJsselveer ontvang
je bij iedere overtocht een speciale eetbare
munt. Deze is gebaseerd op een verhaal uit

Lobke Meekes
lobkemeekes.nl

de Griekse mythologie: de veerman Charon
bracht overledenen over rivier de Styx naar
het dodenrijk. Hij liet zich met een zilveren obool
voor de overtocht betalen. Door middel van de
munt van Lobke Meekes neemt elke schipper
van een pontje deze mythische rol op zich.
Tegelijkertijd is de schipper ook de gids Dante,
die in dezelfde mythologie de mensen begeleidde
die heen en weer wilden varen. Met de eetbare
munt smeltend op de tong hoort de bezoeker op
zijn eigen smartphone tijdens de oversteek een
verhaal dat past bij deze specifieke overtocht.

ijsselbiennale.nl

