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Midden in het gras, op straat of in een duin. Drie vensters
op een oude radiator met wielen. Een fictieve ruimte. Een
plant op de vensterbank, vitrage wappert. Een raam op
een kier. Een kruk aan beide kanten van een venster. De
vensters kaderen de omgeving, die we ons eventjes kunnen
toe-eigenen. We kijken door elkaars venster, ontmoeten
elkaar door het venster. Van buiten naar binnen, of van
binnen naar buiten? We gaan in gesprek. Gedichten en
schetsen ontstaan en verdwijnen, als de tijdelijkheid
van gedachten, commentaar, vragen, een aanwijzing,
verwondering of een vloek.
Publiek vs privé
De mobiele beeldende installatie met performance
RAAMVERTELLINGEN is onderdeel van een onderzoek
naar het grensgebied van publiek en privé in de
publieke ruimte.
In mijn vrije ruimtelijke werk is dat thema een rode
draad en streef ik na mensen meer in contact te
brengen met hun omgeving (en zodoende met elkaar).
Het concept van de vensters is eenvoudig, maar
gelaagd en het beeld is toegankelijk en uitnodigend.
Installatie
Door de omgeving te kaderen, wordt de blik gestuurd
en mijn schrijfsels veranderen wat je ziet. Het venster
biedt perspectief en inzicht op het uitzicht dat je
eigenlijk al had. Het helpt anders te kijken.
Gedichten
Ik schrijf in spiegelschrift gedichten en teken zo nu en
dan op het glas, en daarmee eigenlijk óp de omgeving.
Korte gedichten, notities, commentaar, binnenpretjes,
fantasiën... Gebaseerd op wat ik hoor, waarneem.
Geluiden, gesprek-flarden; wat de omgeving en de
mensen mij voeden. Dit beeld wordt regelmatig
letterlijk “ververst”.
gesprekken
Samen met een collega kunstenaar nodig ik de
bezoeker uit. We gaan in gesprek over uitzicht. We
delen ons uitzicht en zienswijze op het glas met elkaar
en met de omstanders. Als er op twee kanten van het
glas wordt geschreven, ontstaat een letterlijk dialoog.
Verhalen
Daarnaast zijn er verhalen te beluisteren met
koptelefoons en kun je even door het raam kijken van
5 personages:
- een Rotterdamse glazenwasser
- een romantisch hoertje
- een filosoferende oma
- een glurende buurman
- en een ontslagen zakenman
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De installatie

technisch fiche

- De installatie bestaat uit 3 ramen op een oude
radiator met wielen.
- We staan telkens in een andere opstelling en
verplaatsen af en toe naar een andere plek op
loopafstand.
- De ramen zijn elk 220 cm hoog, resp. 70, 130 en 160
cm breed en 75 cm diep.
- De ramen worden voortgetrokken met een trekstang
en bewegen makkelijk over gras.
- We kunnen zowel binnen als buiten staan, regen is
geen probleem. (bij binnenlocaties: houdt m.b.t. de
mobiliteit rekening met de deurpost-hoogte)
- Op- en afbouw duurt beiden een uur.
- Graag van te voren overleg over de speellocatie.
- De installatie kan doorlopend op zichzelf staan, maar
behoeft bewaking tijdens pauses, aangezien de ramen
van (gelaagd) glas zijn.

Raamverhalen

- Eén van de ramen heeft een kastje onder de
vensterbank hangen met 4 koptelefoons.
- Het publiek kan 5 verschillende verhalen beluisteren
van elk 3 minuten.
- Het publiek kan met een druk op de rode knop zelf
de fragmenten starten en kiezen of ze 1 verhaal willen
horen of meerdere verhalen.
- De geluidsinstallatie is ingebouwd en werkt op
batterijen.
- De raamverhalen kunnen doorlopend (ook tijdens
pauses) beluisterd worden. De installatie wordt immers
bewaakt.

schrijf-performance

- We schrijven en tekenen met witte kalkverf op de
ramen. Alles hiervoor nemen we zelf mee. De verf is
gemakkelijk te verwijderen van de omgeving of kleding.
- Voor het (tussendoor) schoonmaken van de ramen en
kwasten is alleen water nodig.

publiek

- De installatie is onbeperkt doorlopend te bezichtigen.
- Als wij aanwezig zijn, nodigen we het publiek uit om
met 1 persoon of in een groepje te praten over hun
uitzicht.
- Tijdens het gesprek schetsen en schrijven we op het
glas om ons perspectief te delen met elkaar en met een
onbeperkt aantal omstanders.
- We zijn maximaal 4 keer per dag 1 uur aanwezig
om het publiek uit te nodigen. We kunnen elke keer
het beeld veranderen door op verschillende plekken te
spelen.

NOdig van het festival

- geen stroom nodig
- indien de speeltijden na zonsondergang zijn,
graag de speelplek(ken) aanlichten.
- bij op- en afbouw toegang tot een waterpunt
- graag krijgen wij tijdens het spelen hulp van
1 publieksbegeleider vanuit het festival.
- bewaking tijdens pauses.

Reis/verblijf

- 2 personen
- 1 vegetariër
- graag twee aparte 1 persoons kamers
- we reizen met een auto en een aanhanger
waarvoor we graag parkeerplaats krijgen.
- De auto met aanhanger moet de speelplek goed
kunnen bereiken voor in- en uitladen.
- voor en na de speeltijden graag een bewaakte plek
waar de ramen veilig kunnen staan. Tussentijds op- en
afbreken is geen optie.

Toepassingen

Ik sta ook open voor inzet van de ramen voor
andere doeleinden, bijv. bij opening van een nieuwe
plek, afscheid van een plek die gaat verdwijnen,
samenwerking met plaatselijke kunstenaars, of een
toepassing die ik zelf nu niet kan bedenken maar die ik
graag met festivalorganisatoren bespreek...

meer info / prijzen

contact Casper de Vries of Claudia Geubel van Entr’act:
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foto’s

Foto’s: Fred Ernst (1), Patrick van der Touw (2,4), Willemijn
Schellekens (3,5). Locatie: Festival Duizel in het park 2014.
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foto’s

Foto’s: Patrick van der Touw (1, 3, 4), Jeroen Diderik (2).
Locatie: Festival Duizel in het park 2014.
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foto’s

Foto’s: Patrick van der Touw (1, 2, 4), een bezoeker (3)
en Willemijn Schellekens (5). Locatie: Festival Duizel in het
park 2014.
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Naast grafisch ontwerpen en illustraties maak ik ook vrij ruimtelijk werk in
de vorm van beeldende installaties met een geluidsbeleving, performances en
theatervoorstellingen i.s.m. andere kunstenaars, schrijvers en performers.

Willemijn
schellekens

Eerder maakte ik bijvoorbeeld de installatie met performance Diep Rood i.s.m.
Sharon Bakker, de installatie met performance ’N HAK OP DE TAK en de locatievoorstellingen VERGETEN VERDIEPING, EERSTE VERDIEPING en Tweede Verdieping
i.s.m. Eva van Welzenis, de installaties met geluidsbeleving de Gedachtentafel
‘n Bord voor de Kop, Gedachtentafel ‘n Vlam in de pan en Geheugenkantoor
van de europapa’s i.s.m. Ola Szostak, de verhalende ontmoetingsinstallaties
Fitmobielen en Blijde i.s.m. Frans van der Horst, de installatie met performance
Hotel 3D i.s.m. Erik van Duijvenbode en Tamara Rumiantsev.
Mijn werk heeft op diverse festivals en evenementen gestaan in binnen- en
buitenland, en we werken met/voor bedrijven, scholen en zorginstellingen.
zie www.willemijnontwerp.nl
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Foto: Patrick van der Touw

Willemijn schellekens
Grafisch ontwerp
Illustratie
Ruimtelijke verhalen
Adress | William Boothlaan 15-d,
3012 VH Rotterdam,
the Netherlands
t +31(0) 6 19 598 234
mail@willemijnontwerp.nl
www.willemijnontwerp.nl
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