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Wenzel, Anne

Bright Solitude (chandelier)
Sculptuur (270 x 165 x 168 cm) – keramiek, ijzer – 2007

ROUTINE: SEE–THINK–WONDER

1. SEE

veroorzaakt door orkaan Katrina in 2005. Wenzel zag een foto van

y

een gevallen kroonluchter in een deftig herenhuis in een overstroom-

Kijk langzaam in slingerbewegingen wat je tegenkomt.

y	
Schrijf binnen 1 minuut zoveel mogelijk vormen op die je ziet.

de stad. Aan de hand van deze foto heeft ze de installatie gemaakt.

De leerkracht schrijft bij ieder punt hieronder een aantal ideeën op.

Dit kunstwerk behoort tot de collectie van het Stedelijk Museum
’s-Hertogenbosch.

2. BEGINNING
y
y

Als dit het begin van een verhaal is, wat zou er dan misschien

Elle van Lieshout en Erik van Os hebben het volgende gedicht

hierna kunnen gebeuren?

geschreven bij het kunstwerk:

Wat voor geluiden zou je kunnen horen, denk je?
Lamp zonder licht

3. WONDER

Is deze lamp wel echt een lamp? Of is het licht gevallen?

y

Wat zou er op het moment van de foto gebeuren, denk je?

Moe van al het hangen?

y

Wat voor gevoel vind je daarbij horen?

Kan deze lamp wel aan? Waar is het nu naartoe?
Moe van al het schijnen?

4. END
y

Waarom geeft die lamp geen licht? Is het licht naar bed gegaan?

Als dit het einde van een verhaal is, wat zou dan hiervoor


Moe van al het stralen?

gebeurd kunnen zijn, denk je?

Heeft iemand hem uitgedaan? Was het licht soms moe?
Hoe kon het licht verdwijnen?

5. HEADLINES
y

Wat zou je voor titel kunnen geven aan dit kunstwerk?

y

Wat als ik zou zeggen dat de kunstenares de sculptuur heeft

gebaseerd op een ramp door een orkaan?

y

Wat als ik zou zeggen dat de titel ‘Bright Solitude’ is? Dat

betekent ‘Heldere eenzaamheid’.

Anne Wenzel (1972) is een Duitse kunstenaar. Haar beelden en installaties verbinden het oude met wat er nu speelt in de wereld. In dit
werk lijkt een gigantische kroonluchter losgeraakt van het plafond en
op de grond gestort te zijn. Van de glinsterpracht, die je zou verwachten bij een kroonluchter, is niets te zien. Deze bijna drie meter
hoge sculptuur lijkt zwartgeblakerd te zijn. Het doet denken aan een
met kaarsvet overdekte kroonluchter van zo’n 400 jaar geleden. Ook
is het een verwijzing naar de ramp in de Verenigde Staten van Amerika

Is al het licht soms op? Wie laat het licht weer schijnen?

www.arttube.nl/nl/video/Boijmans/Anne_Wenzel_Avro

