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Kunstenares Kim Engelen 'slacht’ binnenkort haar werk in het Almelose Kunsttorentje. © Ermindo
Armino
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BEKIJK ALLE ARTIKELEN

ALMELO - Als de avond valt licht het Kunsttorentje voor de Almelose
rechtbank momenteel kleurrijk op. De reden? Het werk Questioning my
significance van kunstenares Kim Engelen, gemaakt van ijzer, papiermaché en plastic. Maar hoe fraai de kunst ook past bij de achtergrond van
de Gorterbrug, de maakster zal het binnenkort publiekelijk ‘slachten’. Wat
zit daar achter?
Peter Schavemaker 03-12-21, 11:50 Laatste update: 03-12-21, 12:32

Twee rode staanders van bijna 1,5 meter hoog, met aan weerszijden uitsteeksels
die doen denken aan uitgestoken armen. Dat is het kunstwerk dat momenteel in
het Kunsttorentje staat. Het oogt eenvoudig, maar er zit een bijzonder verhaal
achter.
Een week in Almelo
Zo’n negen maanden geleden diende Engelen het verzoek in om een kunstwerk
in Almelo te maken. De Limburgse kent Menno Dimitri Ouderkerk, directeur van
de Stichting Nieuwe Twentse Kunst en beheerder van het Kunsttorentje, dankzij
een korte film die ze vier jaar geleden maakte.
Engelen krijgt van Ouderkerk als eerste kunstenaar de gelegenheid om een
week lang artist in residence te zijn in het Kunsthuis aan de Trompstraat. „Daar
ontstonden de eerste flarden. Helaas had ik te weinig tijd om meer van Almelo te
weten te komen. Ik heb een week hard moeten doorwerken om het kunstwerk in
het Kunsttorentje te maken.”
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Mijn link met Almelo is alleen de link met de
Gorterbrug

Boer Stamsnijder uit
Bornerbroek gebruikt
saneringsregeling en doet…
2500 varkens weg

- Kim Engelen

Aan de opdracht voor het kunstwerk waren vooraf geen voorwaarden gesteld,
zegt Engelen. Zo hoefde er bijvoorbeeld geen verwijzing naar Almelo of de
historie van de stad te zijn. Maar goed ook, zegt ze. „Mijn link met Almelo is
alleen de link met de Gorterbrug, en de omgeving rond het stadhuis en de
rechtbank.”
De brug als verbinder
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Tijdens de week in Almelo week komt Engelen veelvuldig in contact met
voorbijgangers op de brug. Ze vraagt hen hoe zij kijken naar de Gorterbrug, en
of ze weten wie de naamgever Egbert Gorter was. Dat blijkt vaak niet zo te zijn.
De brug heeft in de volksmond niet voor niets bijnamen als Stadhuisbrug of
Javabrug. „Zo ontstond ook de titel van het werk, die letterlijk te vertalen is als
‘Mijn betekenis in twijfel trekken’.”
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Het kunstwerk Questioning my significance van Kim Engelen in het Kunsttorentje. © Lenneke
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