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

De kunst van Kim straalt
momenteel in Almelo, maar
binnenkort ‘slacht’ ze haar eigen
werk
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, papier-
maché 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?

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.”

Mijn link met Almelo is alleen de link met de
Gorterbrug
- 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

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’.”

Lees verder onder de foto

Het kunstwerk Questioning my significance van Kim Engelen in het Kunsttorentje. © Lenneke
Lingmont

Voor Engelen hebben bruggen een bijzondere betekenis. De Limburgse werkte
en woonde in zes landen, waaronder China. Daar ontdekt ze dat bruggen voor
haar metaforen zijn voor verbinding.

Maar wat maakt juist de Gorterbrug volgens haar zo geschikt deze metafoor in
een kunstwerk te uiten? „De brug is markant door de pijlers die er voor mij
uitzien als twee mannetjes die tegenover elkaar staan alsof ze elkaar willen
omhelzen. Het kunstwerk is mijn eigen draai aan die mannetjes, niet in het blauw
maar in rood. De kleur van strijdvaardigheid. We moeten, zeker in deze tijd, een
brug bouwen. Rood is indirect ook een verwijzing naar China, dat ik zo
meedraag naar Almelo.”

Na de slachting gaat het werk terug naar de
natuur
- Kim Engelen

Opnames van gesprekken met passanten, waarmee Engelen zelf in verbinding
met Almeloërs trad, publiceert ze in een zogenaamd ‘kunst audio album’ op haar
website, waar ze terug te luisteren zijn. „Het idee was om via geluidsboxen de
gesprekken te laten horen aan voorbijgangers van het Kunsttorentje. Maar het
glas bleek te dik.” Toch zijn ze alsnog te horen voor bewonderaars van het werk
in het torentje, middels een QR-code.

Slachting

Op 11 december wordt het kunstwerk tijdens een performance ‘geslacht’. Wat
gaat er gebeuren, zo vertelt ze. Wat is daar precies de bedoeling van? „Ik noem
het slachten, om er ruchtbaarheid aan te geven, het is geen letterlijke
kunstuiting. Het woord staat haaks op verbinding maken. Ik ga het uit elkaar
halen. Het ijzer, papier-maché en plastic worden in delen geknipt voor recycling.
De drie overgebleven elementen worden geveild door een veilingmeester voor 1
euro per stuk.”

Na de slachting is het kunstwerk dus nooit meer te zien. „Het gaat terug naar de
natuur. De materialen worden afgebroken. Het zal alleen nog bestaan op foto’s
en als herinnering. Het krijgt echt een andere betekenis.”

Toch eens potloden

Maar dat betekent niet dat Engelen zelf nooit meer in Almelo te zien zal zijn. De
kunstenares zegt de wens te hebben om in Almelo ooit nog een kunstwerk met
de potloden te kunnen maken. „Een kleurpotlood is voor mij een brug van kind
zijn naar volwassenheid. Het idee is dan dat Almeloërs zelf met een potlood
komen, in het kunstwerk stoppen en zo bijdragen aan die brug.”

Kunst in het torentje

Sinds 1995 zijn er in het Almelose Kunst-Torentje exposities van beeldende
kunstenaars, die vaak speciaal voor deze plek iets maken. Het personeel van
textielfabriek Koninklijke Ten Cate gaf op 5 november 1910 het torentje aan
hun baas als cadeau. De architect van het torentje was Melius Hendrik
Krabshuis (1878-1933). Ten Cate schonk dit monument aan de gemeente
Almelo op 14 oktober 1995.
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248 prijzen: 'Mijn vrouw
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Reizen naar Japan, New York en Zuid-Amerika, een auto, twaalf
fietsen, een camera en andere elektronica. In zijn boek De
Prijzenjager, dat onlangs verscheen, doet Frank Jager (74) uit de…
doeken hoe hij dat verdiende met prijsvragen.
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Kunstenares Kim Engelen 'slacht’ binnenkort haar werk in het Almelose Kunsttorentje. © Ermindo
Armino

De kunst van Kim straalt
momenteel in Almelo, maar
binnenkort ‘slacht’ ze haar eigen
werk
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, papier-
maché 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?

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.”

Mijn link met Almelo is alleen de link met de
Gorterbrug
- 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

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’.”

Lees verder onder de foto

Het kunstwerk Questioning my significance van Kim Engelen in het Kunsttorentje. © Lenneke
Lingmont

Voor Engelen hebben bruggen een bijzondere betekenis. De Limburgse werkte
en woonde in zes landen, waaronder China. Daar ontdekt ze dat bruggen voor
haar metaforen zijn voor verbinding.

Maar wat maakt juist de Gorterbrug volgens haar zo geschikt deze metafoor in
een kunstwerk te uiten? „De brug is markant door de pijlers die er voor mij
uitzien als twee mannetjes die tegenover elkaar staan alsof ze elkaar willen
omhelzen. Het kunstwerk is mijn eigen draai aan die mannetjes, niet in het blauw
maar in rood. De kleur van strijdvaardigheid. We moeten, zeker in deze tijd, een
brug bouwen. Rood is indirect ook een verwijzing naar China, dat ik zo
meedraag naar Almelo.”

Na de slachting gaat het werk terug naar de
natuur
- Kim Engelen

Opnames van gesprekken met passanten, waarmee Engelen zelf in verbinding
met Almeloërs trad, publiceert ze in een zogenaamd ‘kunst audio album’ op haar
website, waar ze terug te luisteren zijn. „Het idee was om via geluidsboxen de
gesprekken te laten horen aan voorbijgangers van het Kunsttorentje. Maar het
glas bleek te dik.” Toch zijn ze alsnog te horen voor bewonderaars van het werk
in het torentje, middels een QR-code.

Slachting

Op 11 december wordt het kunstwerk tijdens een performance ‘geslacht’. Wat
gaat er gebeuren, zo vertelt ze. Wat is daar precies de bedoeling van? „Ik noem
het slachten, om er ruchtbaarheid aan te geven, het is geen letterlijke
kunstuiting. Het woord staat haaks op verbinding maken. Ik ga het uit elkaar
halen. Het ijzer, papier-maché en plastic worden in delen geknipt voor recycling.
De drie overgebleven elementen worden geveild door een veilingmeester voor 1
euro per stuk.”

Na de slachting is het kunstwerk dus nooit meer te zien. „Het gaat terug naar de
natuur. De materialen worden afgebroken. Het zal alleen nog bestaan op foto’s
en als herinnering. Het krijgt echt een andere betekenis.”

Toch eens potloden

Maar dat betekent niet dat Engelen zelf nooit meer in Almelo te zien zal zijn. De
kunstenares zegt de wens te hebben om in Almelo ooit nog een kunstwerk met
de potloden te kunnen maken. „Een kleurpotlood is voor mij een brug van kind
zijn naar volwassenheid. Het idee is dan dat Almeloërs zelf met een potlood
komen, in het kunstwerk stoppen en zo bijdragen aan die brug.”

Kunst in het torentje

Sinds 1995 zijn er in het Almelose Kunst-Torentje exposities van beeldende
kunstenaars, die vaak speciaal voor deze plek iets maken. Het personeel van
textielfabriek Koninklijke Ten Cate gaf op 5 november 1910 het torentje aan
hun baas als cadeau. De architect van het torentje was Melius Hendrik
Krabshuis (1878-1933). Ten Cate schonk dit monument aan de gemeente
Almelo op 14 oktober 1995.
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Kunstenares Kim Engelen 'slacht’ binnenkort haar werk in het Almelose Kunsttorentje. © Ermindo
Armino

De kunst van Kim straalt
momenteel in Almelo, maar
binnenkort ‘slacht’ ze haar eigen
werk
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, papier-
maché 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?

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.”

Mijn link met Almelo is alleen de link met de
Gorterbrug
- 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

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’.”

Lees verder onder de foto

Het kunstwerk Questioning my significance van Kim Engelen in het Kunsttorentje. © Lenneke
Lingmont

Voor Engelen hebben bruggen een bijzondere betekenis. De Limburgse werkte
en woonde in zes landen, waaronder China. Daar ontdekt ze dat bruggen voor
haar metaforen zijn voor verbinding.

Maar wat maakt juist de Gorterbrug volgens haar zo geschikt deze metafoor in
een kunstwerk te uiten? „De brug is markant door de pijlers die er voor mij
uitzien als twee mannetjes die tegenover elkaar staan alsof ze elkaar willen
omhelzen. Het kunstwerk is mijn eigen draai aan die mannetjes, niet in het blauw
maar in rood. De kleur van strijdvaardigheid. We moeten, zeker in deze tijd, een
brug bouwen. Rood is indirect ook een verwijzing naar China, dat ik zo
meedraag naar Almelo.”

Na de slachting gaat het werk terug naar de
natuur
- Kim Engelen

Opnames van gesprekken met passanten, waarmee Engelen zelf in verbinding
met Almeloërs trad, publiceert ze in een zogenaamd ‘kunst audio album’ op haar
website, waar ze terug te luisteren zijn. „Het idee was om via geluidsboxen de
gesprekken te laten horen aan voorbijgangers van het Kunsttorentje. Maar het
glas bleek te dik.” Toch zijn ze alsnog te horen voor bewonderaars van het werk
in het torentje, middels een QR-code.

Slachting

Op 11 december wordt het kunstwerk tijdens een performance ‘geslacht’. Wat
gaat er gebeuren, zo vertelt ze. Wat is daar precies de bedoeling van? „Ik noem
het slachten, om er ruchtbaarheid aan te geven, het is geen letterlijke
kunstuiting. Het woord staat haaks op verbinding maken. Ik ga het uit elkaar
halen. Het ijzer, papier-maché en plastic worden in delen geknipt voor recycling.
De drie overgebleven elementen worden geveild door een veilingmeester voor 1
euro per stuk.”

Na de slachting is het kunstwerk dus nooit meer te zien. „Het gaat terug naar de
natuur. De materialen worden afgebroken. Het zal alleen nog bestaan op foto’s
en als herinnering. Het krijgt echt een andere betekenis.”

Toch eens potloden

Maar dat betekent niet dat Engelen zelf nooit meer in Almelo te zien zal zijn. De
kunstenares zegt de wens te hebben om in Almelo ooit nog een kunstwerk met
de potloden te kunnen maken. „Een kleurpotlood is voor mij een brug van kind
zijn naar volwassenheid. Het idee is dan dat Almeloërs zelf met een potlood
komen, in het kunstwerk stoppen en zo bijdragen aan die brug.”

Kunst in het torentje

Sinds 1995 zijn er in het Almelose Kunst-Torentje exposities van beeldende
kunstenaars, die vaak speciaal voor deze plek iets maken. Het personeel van
textielfabriek Koninklijke Ten Cate gaf op 5 november 1910 het torentje aan
hun baas als cadeau. De architect van het torentje was Melius Hendrik
Krabshuis (1878-1933). Ten Cate schonk dit monument aan de gemeente
Almelo op 14 oktober 1995.
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