Peter Downsbrough's
Kleine atelier

Wie

Peter werd geboren in 1940 in New Jersey, in de
Verenigde Staten. Dit grote land aan de andere
kant van de Atlantische Oceaan bestaat uit
50 staten.
Kijk goed naar de kaart! Kan jij
New Jersey vinden?

Waarom denk je dat er 50
sterren op de Amerikaanse
vlag staan?

Waar

In de jaren 1960-1970 was New York
in volle artistieke bloei: er zijn veel
prestigieuze musea zoals het MoMA
of Guggenheim …

Nyc

Peter bracht het eerste deel van zijn leven door in de
Verenigde Staten. Na de middelbare school begon hij
architectuur te studeren, maar hij realiseerde zich al
snel dat hij kunstenaar wilde worden. Hij verliet New
Jersey en verhuisde naar New York..

Maar Peter ontmoette er ook veel
kunstenaars en hun werk..

Dan Graham

Lawrence Weiner

Robert Barry

Sol LeWitt

Conceptuele

Al deze kunstenaars die Peter ontmoet, zijn de
voorlopers van een nieuwe artistieke beweging
die in de jaren ‘60 in New York verscheen:
conceptuele kunst.

Eeuwenlang is men van mening geweest dat een
kunstwerk een object moet zijn. Of het nu een
schilderij, een sculptuur of een foto is, je moet het
op de één of andere manier kunnen aanraken om te
kunnen bestaan.

Maar kunst evolueert voortdurend en de
kunstenaars stellen zichzelf steeds vragen: "Wat is
kunst?", "In hoeverre kunnen we praten over
kunst?". 'Wat is het uitgangspunt van elk
kunstwerk?

En dat is nu juist het idee!
Voordat een kunstenaar een werk maakt, moet hij een idee
hebben van wat hij gaat maken. Voor conceptuele
kunstenaars is het idee van een werk, het concept ervan,
daarom belangrijker dan de realisatie ervan in de vorm van
een object.

Kunst

“Het idee wordt een machine die kunst maakt!”
Sol LeWitt

Sol LeWitt is een belangrijke figuur in
de conceptuele kunst. Voor hem is het
niet omdat het mooi of zeldzaam is,
het kunst is. Wat telt, is het concept!

Voor zijn "Wall Drawings" geeft Sol LeWitt het
idee van het werk in de vorm van een lijst met
instructies waarmee iedereen de
muurtekeningen zelf kan maken volgens wat ze
begrijpen uit zijn woorden. Voor Sol kan zelfs
een blinde het werk waarderen, omdat het
voldoende is om het idee aan hem te
beschrijven.

Drawings

Nu is het aan jou!

Beschrijf op een papier jouw concept van een
muurtekening. Wat wil je zien verschijnen op
deze muren? Verticale zwart-witte lijnen of
grote gekleurde vierkanten?

Maak jouw Wall Drawing met
verf of met kleurpotloden.

Doe de test!
Vraag iemand om jouw instructies te volgen
en op zijn beurt jouw Wall Drawing te maken.

Zie je veel verschillen?

Hier zie je drie van Peter’s werken.
Welke elementen zie je telkens
terugkomen?

Worden

Buizen

De ontmoetingen met deze conceptuele
kunstenaars inspireren Peter, maar hij voert
zijn eigen onderzoek en ontwikkelt op zijn beurt
een artistieke woordenschat die hem anders
maakt dan de rest.

kleine woorden
zwart metalen of houten buizen

zwarte lijnen
het geheel in een kamer of buiten

Lijnen

here, ici, in, dans, and, et, ...
De kleine woorden die Peter kiest, zijn
woorden die meestal in een zin betekenis
of context geven. Ze kunnen in het Engels,
Frans en zelfs Spaans zijn.

Dan is het aan de toeschouwer, jij of ik,
om zijn verbeelding de vrije loop te
laten en verbanden te leggen tussen
deze woorden en wat hen omringt. Er
zijn net zoveel mogelijkheden als er
toeschouwers zijn.

Met lijnen en buizen is het een beetje
hetzelfde. Peter plaatst ze zodat je er
op een andere manier naar kijkt en
meer aandacht besteedt aan bepaalde
details..

Toeschouwer

Kleine woorden, lijnen en buizen zijn markeringen die
Peter in de ruimte plaatst om onze aandacht te
trekken en anders te laten kijken.

De beweging

In de stedelijke ruimte of in een museum
weerspiegelen de sculpturen
van Peter architectuur.

Zijn doel is om je te laten bewegen en
spelen met ruimte. Of je nu links of
rechts staat, voor of achter een
sculptuur, je ziet de dingen anders.

Hier doen bijvoorbeeld de verticale
structuren denken aan de zuilen. Met
de horizontale buizen vormen ze haken
die het rode vierkant helemaal
onderaan omlijsten.

Bekijk deze foto. Het is hetzelfde
beeld maar dan vanuit een andere
hoek bekeken. Deze keer staan de
verticale buizen op één lijn met de
zuilen maar ook met de lijnen op de
muur. De haken vormen
ondertussen een kubus in de
ruimte. Zie je het?

Hallo kunstenaar!

Maak net als Peter ook zo’n werk.

Materiaal
..........................:

Neem een leeg en gesloten luciferdoosje. Leg
het op het vel papier. Maak de omtrek met de
zwarte stift. Je krijgt een rechthoek. Knip hem
uit met je schaar.

Kies op de volgende pagina de afbeelding die je
het leukst vindt en knip deze uit. knip bij met
je schaar zodat de afbeelding in het doosje
past en plak het erin.

Neem je witte rechthoek en teken met je lat en
een zwarte stift een verticale lijn zoals in de
afbeelding hieronder. Lijm de rechthoek aan de
buitenkant van de doos.

Welke kleine woorden inspireren je in de
afbeelding die je hebt gekozen voor de
onderkant van je doos? Schrijf ze op de
buitenkant en binnenkant van je doos.

Vraag je ouders om het kleine rode uiteinde
van een lucifer te verwijderen en het stokje
zwart te kleuren met de stift. Kies, afhankelijk
van de details van jouw afbeelding, waar je de
lucifer wilt plaatsen. Klem het verticaal in de
doos.

Nu je je eerste werk gemaakt hebt, ben je een
kunstenaar! Open en sluit het vak om bepaalde
elementen te laten verschijnen of verdwijnen.
Speel met de lijnen! Dat is de beweging waar
Peter het over heeft.

Hallo

Deze afbeeldingen zijn foto's van Peter.
Naast sculptuur heeft Peter ook interesse
in andere kunsten zoals boeken,
fotografie, postkaarten, zeefdruk,
films en geluidsopnames.
Een manusje van alles!

Kunstenaar!

Post

Kaart

Peter reist veel en heeft vrienden over
de hele wereld. Wanneer hij een stad
bezoekt, gaat hij graag naar
souvenirwinkels om mooie postkaarten
te zoeken. Er staan vaak steden en hun
karakteristieke gebouwen op. Met een
zwarte stift voegt hij lijnen en kleine
woorden toe om de aandacht te vestigen
op het ene of het andere element van de
architectuur. Dan kleeft hij er een
postzegel op en doet hij zijn kaart op de
post.

Nu je thuis moet blijven, mis je
zeker je grootouders en je vrienden.
Stuur ze ook eens een mooie postkaart!

Vraag aan je ouders oude tijdschriften en
kies er mooie foto’s uit.

Knip met een schaar de afbeelding
hieronder uit. Dit is de achterkant van je
postkaart.

Leg je knipsel op de foto die je hebt
gekozen, maak de omtrek met een stift
en knip de vorm uit. Herhaal dit op een
stuk dun karton, bijvoorbeeld op de
doos van je cornflakes.

Lijm je foto op het karton en aan de
andere kant de achterkant van je
postkaart.

Teken met zwarte stift en een lat mooie
lijnen en schrijf er woorden op die je
inspireren.

Schrijf je bericht en het adres van je
ontvanger en kleef er een postzegel op.
Het enige wat je nu moet doen, is de
kaart posten en wachten op een reactie.

Ik heb het je nog niet verteld, maar sinds eind jaren
tachtig woont Peter in Brussel, meer bepaald in
Sint-Jans-Molenbeek.

Peter heel wat werken
geïnstalleerd in België, zoals je hier
kan zien!

Aan de Émile Jacqmainlaan
in Brussel

Gent
Aan het S.M.A.K in

In het ULiège o
penluchtmuseu
m
ergen
Bij het BAM in B

In het graveermuseum in La
Louvière

Peter's werken zijn discreet en gaan op in
de ruimte. Kun jij ze vinden tijdens je
volgende wandelingen en bezoeken?

Je bezoek aan het kleine atelier
is nu gedaan. Welke mooie
ontdekkingen heb je gedaan?

