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verbeelding
Kies een woord en neem het mee op reis. 

Onderweg doet het woord allerlei plekken aan waar 

het zich ontheemd voelt: daar waar je het woord 

plaatst vormt het een contrast met de omgeving, 

valt het uit de toon of gebeurt er iets geks. Dit kan 

komen door de betekenis van het woord, maar ook 

door het materiaal of iets toevalligs dat zich onder-

weg voordoet. Het woord levert in zijn nieuwe om-

geving een beeld op. Dit beeld leg je vast: maak  er 

foto's van. 

Hoe ver de reis gaat, is aan jou. Je mag het woord 

een mooie stadswandeling laten maken, meene-

men buiten de stadsgrenzen of er een verre reis 

mee maken. Zolang je maar goed om je heen kijkt 

om plekken te vinden waar plaatsing van het woord 

iets interessants oplevert. 
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"Het woord heeft opzichzelf geen vaststaande bete-kenis: dit krijgt het binnen een bepaalde context. Het woord is een teken om een begrip of een ding op te roepen. De relatie tussen woord en begrip berust op afspraak. Zo kunnen wij communiceren. Daar staan wij in ons dagelijks taalgebruik niet meer bij stil en het li-jkt of de woorden zelf de dingen zijn geworden die zij vertegenwoordigen".  

"Ons hedendaagse leven is een continue reis door toege-

nomen communicatie, migratie en transportmogelijkheden. 

In de mondiale samenleving is er voortdurend interactie: 

culturen, economieën en kunst beïnvloeden elkaar en men-

gen continu. De immigrant, de toerist, de vluchteling en 

de stedelijke nomade zijn de dominante figuren in de he-

dendaagse samenleving. Ook de kunstenaar is een reizende 

mens. Kunstenaars reizen door culturele landschappen vol 

tekens en creëren daarbij nieuwe paden tussen verschillen-

de vormen van expressie en communicatie. Ze exploreren de 

verbanden tussen teksten en beelden. Niet de afkomst of de 

bestemming staat centraal, maar het onderweg zijn."  
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Het project 

verbeelding
vond plaats in en rond het brugwachtershuisje bij de Schoenkuipenbrug in 

Zwolle. Toevallige voorbijgangers kozen een woord en gingen er mee op reis. 

Zie hier de verbeelding van hun woordreizen.


