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0001
14.6.1990
DE WERELD
Rob Bloem en  
Peter de Rijk
Ruimtelijk ontwerpers

“We bekijken de wereld, waarvan de 
plekken en de herinneringen nog 
onbepaald zijn. Maar zodra wij onze 
eerste handelingen verrichten, zijn 
deze onverbrekelijk met een plek 
verbonden. Zo hebben wij uiteindelijk 
allemaal onze eigen plek; de plek waar 
we ooit begonnen, en de plek waar we 
ooit zullen eindigen. We hebben de 
plek van ons alleen zijn en de plek van 
ons groot verlangen. Soms bereiken 
we die plek. Het ideaal dat we onszelf 
ooit stelden.” (Ynte Alkema naar Italo 
Calvino)

0017
17.8.1992
ZONDER TITEL
Kees Wijker 
Beeldend kunstenaar

Met de koosnaam ‘deurtje’, biedt dit 
kleine deurtje met vier scharnieren in 
het blauw geschilderde kistje van hout 
niet meer dan een glimp van een 
binnenruimte. En dat is dan ook alles, 
want dit deurtje biedt, anders dan zijn 
soortgenoten, geen toegang.

0020
19.8.1992
v(-n,-s)
Angie Abbink  
en Lia Kroon 
Ruimtelijk ontwerper  
en architect

Iedere bibliotheek moet ten minste 
drie universele geschriften bevatten: 
het woordenboek, een atlas, en de 
Bijbel (of een ander religieus boek).  
Dit ontwerp richt zich op het woorden-
boek, herkenbaar door de lemma’s en 
woordverklaringen. De handleiding 
verwijst naar Jean Paul Sartre’s De 
woorden: memoires van een mislukt 
wonderkind, een boek over de liefde 
voor het geschreven woord.

0021
19.8.1992
ZONDER TITEL
Rein Jelle Terpstra 
Beeldend kunstenaar

Het woord uitzicht veronderstelt een 
ruimte aan de binnenzijde van het 
gebouw, raam of deur. Maar kan de 
buitenzijde ook als ruimte worden 
opgevat, waarin een eindeloze stroom 
beelden voorbijtrekt?

0022
19.8.1992
LE SOUVENIR 
D’AUJOURD’HUI EST LE 
RÊVE D’HIER 
Ynte Alkema
Ruimtelijk ontwerper

De door J.J.P. Oud ontworpen woning 
in de Weissenhof Siedlung te Stuttgart 
(1927), waarvan hier een afbeelding  
te zien is, weerspiegelt het idealistisch 
verlangen naar een nieuwe tijd. 
Tegelijkertijd is de droom een souvenir 
geworden, een nostalgische 
herinnering aan de hoogtijdagen van 
de modernistische architectuur.

0027
28.2.1993
INSIDE OUTSIGHT
Dickens van der Werff
Architect

Twee spiegels tegenover elkaar zorgen 
voor oneindigheid. De bladen zijn in 
verschillende standen te zetten om 
meer of minder ruimte bij het object te 
betrekken. Zo spiegel je de omgeving 
of creëer je oneindigheid.

0030
14.9.1993
COULEUR LOCALE
Peter Struycken
Beeldend kunstenaar

Is het zo dat verschillende kleuren 
verschillende waarneembare sensaties 
veroorzaken? Dat kun je ontdekken 
door gelijktijdig in beide dozen een 
hand te steken.

0034
21.4.1994
ZONDER TITEL
Jolande Traa
Beeldend kunstenaar

Onze waarneming van ruimte wordt 
deels bepaald door de kijkrichting en 
het perspectief. Maar betekent dit ook 
dat als je van een andere kant kijkt de 
ruimte verandert?

0035
16.5.1994
ZONDER TITEL
Connie Dekker
Beeldend kunstenaar

In dit teken- en borduurwerk wordt 
een spel gespeeld met de waarneming 
die met een veranderend perspectief 
een andere wereld tevoorschijn tovert.

0036
16.5.1994
OPUS 4
Joris Wille
Beeldend kunstenaar

De titel Opus 4 verwijst naar een 
partituur waarin net als in dit werk 
zelfstandige (en soms zelfs ongelijk-
soortige) onderdelen bijeen worden 
gebracht om een harmonie voort te 
brengen. Wille grijpt terug op zijn 
Indonesische wortels via de Wajang, 
het schaduwpoppenspel, waarbij aan 
de ene kant de zichtbare werkelijkheid 
en aan de andere kant de schaduw-
wereld wordt voorgesteld. 

0043
18.10.1994
TRANSPARANCES 1 
(BLEU) + 0044 
TRANSPARANCES 2 
(GRIS)
Dirk Jan Postel
Architect

In 4 identieke compartimenten is door 
tussenvlakken een reeks complemen-
taire ruimten gemaakt. Deze ruimten 
tonen principieel verschillende 
ruimtelijke eigenschappen: hol/bol, 
uitlopend/toelopend, smal/ breed, 
open/gesloten. Door het verplaatsen 
van het standpunt worden de 
wisselende perspectieven zichtbaar. 
(Realisatie 0043/0044: Carla van 
Hooff)

0047
24.10.1994
BLIK BUITENZORG
Merina Beekman
Beeldend kunstenaar

Tijdens het openvouwen van het werk 
wordt de betekenis van de slappe 
vorm duidelijk. De uitgestrektheid van 
het berglandschap wordt terug-
gebracht tot een klein plat beeld, 
gevangen in de achteruitkijkspiegel 
van een auto.

0048
25.1.1995
POWER PIECE
Marina Abramovi"
Beeldend kunstenaar 

Power Piece kan worden opgevat als 
ammunitie tegen de drukke samen-
leving. Wachten wordt uitrusten door 
kristallen op de hoogte van hoofd, hart 
en geslacht aan te brengen. Daar 
verruilen zij negatieve voor positieve 
energie.

0049
25.1.1995
ZONDER TITEL
Stanley Brouwn
Beeldend kunstenaar

Brouwns werk gaat over de persoonlijke 
verplaatsing in ruimte en tijd. Hier laat 

hij zien dat je de stad ervaart door 
steeds vanuit je eigen voetafdruk de 
omliggende ruimte te meten. Enerzijds 
ligt de nadruk op de variabele en 
individuele maat van de eigen voet, 
anderzijds op de universele maat, 
neergelegd in het metrieke stelsel. 

0054
25.1.1995
UNLOCKED LOCATIONS, 
THE KEYS OF MY 
FRIENDS IN 
AMSTERDAM 1994
Roy Villevoye
Beeldend kunstenaar

Na een indringende reis door Papua 
Guinea verzamelde Roy Villevoye 
kopieën van de huissleutels van zijn 
vrienden in Amsterdam. De sleutels 
geven uitdrukking aan de gedachte dat 
iedereen zijn persoonlijke plattegrond 
van de stad heeft. De stad als een 
optelsom van vertrouwde, intieme 
plekken.
 

0070
20.5.1996
PIRANESIAN WINDOW
Cees Nagelkerke
Architect

Cees Nagelkerke doet verslag van een 
droom: “Hoe vond u het raam in deze 
raamloze wereld? — Toen een koel 
briesje binnenwaaide, zag ik het 
plotseling. Het toonde een landschap, 
met in de verte een stad. Er heerste 
hier volledige rust en harmonie, zoals 
in een schilderij van Piero della 
Francesca [...] Ik keek er doorheen en 
aanschouwde het dagelijks leven…”

0072
20.5.1996
3520 MM
VMX Architects:  
Don Murphy
Architect

Gesloten is dit een doos met massa  
en volume. Open biedt het door 
combinatie en repetitie van eenheden 
een grote hoeveelheid mogelijke 
vormen.

0073
20.5.1996
SCHAALLOOS 
GEBONDEN
Inge Bobbink  
en Arthur Labree
Architect en 
landschapsarchitect

De bladen van dit manuscript zijn 
gekanteld en de kaft is binnenstebuiten 
gekeerd. In het geheel geopende boek 
valt geen enkel woord, maar enkel een 
landschap van beelden te lezen.

0083
7.9.1996
MANUSCRIPT
Paul Wintermans
Architect

De handtekening, geschreven en 
getekend tegelijk, in en met de 
oneindige ruimte.

0084
1.3.1997
SEVEN LAMPS
Liesbeth van der Pol
Architect

De beginselen opoffering, waarheid, 
schoonheid, leven, geheugen en 
gehoorzaamheid vormden een even 
grote inspiratiebron voor de 
architectuur als voor de waardering 
van kunst, aldus John Ruskin in zijn 
befaamde Seven Lamps of Architecture 
(1849).

0090
2.11.1997
VIERENVEERTIG  
BIJ TWEEËNDERTIG  
BIJ ZEVEN
Dinie Besems
Sieraadontwerper

Dinie Besems biedt een handleiding 
voor een tijdelijke ruimte die ontstaat 
wanneer twee personen een geregen 
vierenveertig bij tweeëndertig bij 
zeven samen vormgeven.

0095
27.2.1998
ZONDER TITEL
Jan Andriesse
Beeldend kunstenaar

“Alle kleuren van het kleurenspectrum 
samen vormen het licht van de zon. 
Diezelfde kleuren samen in verf 
vertaald geven een morsig zwart. Deze 
paradox blijft een moeizaam feit.” 
Koosnaam: ‘Meetlint van de hemel’.

0099
28.2.1998
ZONDER TITEL
Piet Dirkx
Beeldend kunstenaar

Zeven aquarelboeken die Piet Dirkx 
vanaf 1986 heeft gemaakt en gebruikt. 
Zelf beschouwt hij deze als meditatie-
boeken over kleur; zij dienen als 
persoonlijke inspiratiebronnen voor 
ruimtes en schilderijen. 

0102
16.3.1998
KLEURGEDICHT
Bart van den Berg
Beeldend kunstenaar

Het kleurgedicht van Bart van den 
Berg wordt opgevoerd door de 
rangschikking van de 24 gekleurde 
blokjes in de bewaardoos.

0103
25.3.1998
ZONDER TITEL
Krijn de Koning
Beeldend kunstenaar

De kijker wordt uitgenodigd om met 
Krijn de Konings blokkendoos te 
spelen. Elke speler verandert het werk.

0106
14.4.1998
SOUVENIR 
VENTRILOQUISTIQUE
Ben Zegers
Beeldend kunstenaar

Ben Zegers gebruikte voor deze 
nepzeep ‘vieze’ kleuren, die in 
verschillende lagen door elkaar heen 
schijnen. De oppervlakte komt als het 
ware tot leven. Daarmee toont hij dat 
het abjecte tegelijkertijd aantrekkelijk 
kan zijn. De toeschouwer wordt verleid 
om de gladde huid van het manuscript 
aan te raken.

0107
14.4.1998
ZONDER TITEL
JCJ Vanderheyden
Beeldend kunstenaar

Gesloten is het kistje als een schilderij 
in vrolijke kleuren. Binnenin springt het 
zwart en wit kruislings op en neer, nog 
versterkt door de spiegel. Wanneer de 
kist gesloten is en niemand het zien 
kan, moet het daarbinnen zeer 
dynamisch zijn. Er is ook een soort 
geheim in de kist. Door een lens kijk je 
in een optisch gat, als in een diepe put. 

0108
17.4.1998
SHOT VE 1
Gijs Bakker
Ontwerper

“De kern straalt, de grauwe omgeving 
is dienstbaar, gelijk de richting van de 
schoten, bepalen zij het ‘boek’ in de 
ruimte,” aldus Gijs Bakker.

0112
17.4.1998
ZONDER TITEL
Giampaolo Babetto
Sieraadontwerper

De beide kleurvlakken in dit werk zijn 
even groot, maar roepen een andere 
kleurbeleving en associatie op. Rood is 
ronder dan zwart. Zwart is ruimtelijker 
dan rood.

0116
27.4.1999
SPACE
Hans Wilschut
Beeldend kunstenaar

Het werk van Hans Wilschut is een 
verdubbeling van reflectie. Uitgaande 
van een persoonlijke plek, zijn studio, 
bouwde hij een grote doos met daarop 
een glazen plaat. Hiermee schoof hij 
door zijn studio om een interessant 
moment in het object te laten weer-
spiegelen, het object werd dus als een 
viewfinder gebruikt. 

0119
3.6.1999
RESONANCE
Bernard Delage
Architect

Speel met resonantie, melodie en 
visuele associaties op een reis door 
ruimte en geluid. We luisteren met ons 
oog, we verrijken geluid met de 
herinnering, opgebouwd uit verhalen, 
legendes, sprookjes en de eigen 
beleving.

0121
5.6.1999
SOLAR SKIMMER 
OCTETTE 1999
Paul Panhuysen
Beeldend kunstenaar

Een kleine motor laat deze doos twee 
omwentelingen per minuut maken.  
De motor, het keukengerei en de zon 
ontwikkelen samen de partituur van 
deze compositie. Instrumenten, musici 
en muziek zijn hiermee in een doos 
samengebracht en in een compositie, 
een octet met door de zon aangedreven 
schuimspanen (skimmers), 
samengevat.

0122
5.6.1999
HEAR OR IMAGINE  
AND HEAR
Jean van Wijk
Beeldend kunstenaar

Een boek is een instrument, gemaakt 
om door de lezer tot klinken te worden 
gebracht. Wie zich een gedicht, een 
muziekstuk van binnen kan voorstellen, 
draagt cadans en klank gekoppeld aan 
betekenis met zich mee.

0128
5.6.1999
HOU JE KOEST!
Hans Muller
Beeldend kunstenaar

Klank ontstaat door spanning in 
materiaal. Dit object moet met kracht 
op tafel gezet worden, dan zorgt het 
medium zelf – lucht – voor trillingen.

0129
05.06.1999
TEAR OFF
Moniek Toebosch
Beeldend kunstenaar 

Tear Off vormt onderdeel van een 
performance waar ‘de grondtoon van 
de constante verandering’ doorklinkt 
wanneer een bladzijde uit het 
manuscript wordt gescheurd.

0136
1.7.1999
ZONDER TITEL
Bob van Reeth
Architect

Van Reeth heeft geprobeerd het 
maximale volume uit een massa te 
halen. Je bent als architect steeds op 
zoek naar de draagkracht van een plek, 
naar het soortelijk gewicht van een 
situatie. 44 # 32 # 7 tot ruimte 
omvormen. 

0144
13.11.1999
EL OIDO
Lee Ranaldo
Componist en beeldend 
kunstenaar

Je luistert naar een gesprek dat een 
tijd geleden plaats had in de Hemel. 
De stemmen van Charles Bukowski, 
Raymond Carver, George Cowdery, 
Thom DeJesu, Kim Gordon, Courtney 
Love, Thurston Moore, Cody Ranaldo, 
Lee Ranaldo, Leah Singer. Sounds by: 
Kim Gordon, Takehisa Kosugi, 
Thurston Moore, Jim O’Rourke, Lee 
Ranaldo, Steve Shelley, William 
Winant. 

0148
10.12.2000
FORMICARIUM
Peter van der Heijden
Beeldend kunstenaar

Een kunstmatig mierennest waarin, 
afhankelijk van het soort, zo’n 1000 
mieren kunnen wonen, werken, baren, 
geboren worden, melken, slaven drijven, 
vee houden en oorlog voeren. Het nest 
bestaat uit een goed geventileerde 
droge lichte buiten ruimte met 
voedselplek en daaronder een donkere 
en vochtige ruimte met nestkamers. 

0149
22.12.2000
VEDUTE IDEATE
Peter Broeren
Beeldend kunstenaar

De Vedute Ideate bestaat uit twee 
delen: het houten boek en de 
afdrukken daarvan, die tot ruimtelijk 
manuscript gevouwen worden.

0151
26.3.2001
ALFABET
Thonik: Nikki Gonnissen 
en Thomas Widdershoven
Grafisch ontwerpers

Voor Thonik vormt het alfabet een beeld 
van eindeloze ruimte. Met de 26 letters 
zijn oneindig veel combinaties en 
oneindig veel betekenissen te genereren.

0153
1.8.2001
ZONDER TITEL
Ronald van Tienhoven
Beeldend kunstenaar

Een blok vogelzaad, voorzien van een 
roestvrijstalen bewapening. De 
vogelzaden zijn zorgvuldig gekozen 
voor één specifieke vogelsoort: de 
Halsbandparkiet. In de loop van een 
winterseizoen blijft een gedicht van de 
Amerikaan Edward Estlin Cummings 
over: “Lady of Silence/from the 
winsome cage of thy body/rose 
through the sensible night/a quick 
bird/(tenderly upon the dark’s 
prodigious face/thy voice scattering 
perfume-gifted wings/suddenly 
escorts with feet/sun-sheer the 
smarting beauty of dawn)”

0154
1.9.2001
VEDUTE 1991–2001 
(UNBOUND)
Stuart Bailey
Grafisch ontwerper

Een plakboek van de, in dozen 
opgeslagen, gedocumenteerde 
geschiedenis van Vedute. Een 
ongebonden boek met alle voorgaande 
manuscripten en gebeurtenissen. 

0155
13.10.2004
UNDRESSED
Marlies Dekkers
Modeontwerper

Het resultaat van een ontdekkings-
tocht naar diepere verlangens. Op de 
kaft een tekst in braille: “Mijn angst 
verzet zich tegen een genieting 
waarnaar ik huiver; ik peil het diepst 
van mijn verlangen.” 

0161
18.3.2007
MILJOENKLAPPER
Florentijn Hofman
Beeldend kunstenaar

De miljoenklapper is een statement. 
Vuurwerk is onstabiel en kan spontaan 
ontbranden. Dat maakt het ongeschikt 
om in een museumcollectie op te 
nemen. Maar als het niet wordt 
opgenomen is de collectie incompleet. 
Een bom onder de Vedute-collectie? 

0162
18.3.2007
CALVARIUM
Frank Halmans
Beeldend kunstenaar

Een schedeldak in de vorm van een op 
schaal uitgevoerde architectuur-
uitsnede van het platte dak van een 
eenvoudige stadswoning. 

0165
9.10.2007
ZONDER TITEL
Marcel Smets
Architect

Marcel Smets maakt ooit een reis naar 
Venetië om aan de dienstplicht te 
ontsnappen en zijn vriendin ten 
huwelijk te vragen. De reis maakte een 
onuitwisbare indruk. In zijn ontwerp 
geeft hij de geologische opbouw van 
het landschap en de lagune uiterst 
minutieus en realistisch vorm. In de 
deksel van het manuscript bevindt zich 
een diapositieve fotoprint van 
hetzelfde beeld. 

0167
26.4.2009
ZONDER TITEL
Guido Geelen
Beeldend kunstenaar

Guido Geelen gebruikte een oude 
techniek om aluminium te gieten in de 
vorm van takken met eikenbladeren 
waaraan galappels zitten. Uit de 
galappels van eikenbladeren werd in 
het verleden inkt gemaakt door 
toevoeging van ijzersulfaat. 

0168
26.4.2009
SIOPE
Roel van Timmeren
Beeldend kunstenaar

“Normaal gesproken maak ik 
ontwerpen voor tijdelijke architectuur. 

Maar collecties zijn eigenlijk voor de 
lange termijn. Ik besloot daarom een 
tijdelijke structuur te ontwerpen, 
gemaakt van houdbare plastic 
draagtasjes. Tasjes hebben het 
eeuwige leven mits er zorgvuldig mee 
wordt omgegaan.” 

0169
26.4.2009
RUIMTE
Jan Jansen
Schoenontwerper

Jan Jansen: “Wat een heerlijkheid dat 
in deze schoen geen voet hoeft. Geen 
enkele Assepoester heeft zo’n smalle 
voet.” 

0171
26.4.2009
BOULAK / CAÏRO
Bas Princen
Beeldend kunstenaar

Een foto van een gebouw op de 
voormalige suikerrietplantages van 
Boulak in Egypte. Het bouwvolume 
heeft vrijwel precies 100 keer de 
afmeting van een Vedute. Het negatief 
van de foto werd zo afgedrukt dat het 
bouwwerk op de foto 44 # 32 # 7 cm 
meet.

0174
26.9.2010
THE FOLDED 3D PIXEL
Maurer United Architects
Architects

Een opgevouwen pakket van vier 
kartonnen platen heeft de afmeting 
44 # 32 # 7 cm. Als je de vier vouwplaten 
volgens gebruiksaanwijzing in elkaar 
vouwt, krijg je een kubus van 44 # 44 #  
44 cm, een ideaal stoeltje om op te 
zitten. Met meerdere 3D Pixels kun je 
van alles bouwen, de moduul maat van 
44 cm komt dan heel mooi van pas.

0175
26.9.2010
DIGITAAL ARCHIEF 75B
Rens Muis en Pieter Vos
Grafisch ontwerpers

Ontwerpbureau 75B liet de server met 
hun hele archief samenpersen, opdat 
hun gehele oeuvre via de Vedute in 
een museumcollectie zou worden 
opgenomen.

0176
11.9.2011
WORMWOOD [1]
Sanne Peper en  
Michaël Snitker
Grafisch ontwerper  
en fotograaf

WORMWOOD [1]: een boek, een 
akoestische geiger-müllerteller en een 
9V-blokbatterij (Alkaline). Wormwood 
is de Engelse vertaling van het 
Oekraïense woord Chernobyl 
(Alsemkruid). In het boek WORMWOOD 
[1] worden drie soorten landschap 
getoond: de vernietigde atoom 
testside van New Mexico (Verenigde 
Staten) en de post nucleaire 
landschappen bij Hiroshima (Japan)  
en Chernobyl (Oekraïne).

0177
11.9.2011
BOOK SHEET
Frank Beekers 
Ontwerper

“Papier lijkt plat, maar is het niet. Het 
bestaat uit pulp van verschillende 
materialen met bindmiddel. Het neemt 
ruimte in, beweegt onder invloed van 
vocht en warmte, krimpt en zet uit. 
Papier is aanwezig; papier is ruimte; 
papier spreekt”, aldus Frank Beekers.

0179
11.9.2011
MALMALUM
Semna Van Ooy
Beeldend kunstenaar

Het woord appel, malum, is in het 
Latijn synoniem aan kwaad of onheil. 
Semna van Ooy citeert Genesis 3.1, het 
verhaal van de verboden vrucht. De 
mal vóór het afgietsel, als ruimtelijk 
negatief van de appel en de beet.

0180
11.9.2011
DE HORIZON
Adriaan Geuze
Landschapsarchitect

Het Nederlandse landschap is een 
horizon tussen de poten van de koe. 
Dit lijkt vanzelfsprekend, maar de 
kwaliteit hiervan is uniek en moet 
steeds opnieuw worden uitgelegd.  
De Horizonzon is gemaakt van drie 
stukken natuurlijk hout. 

0182
11.9.2011
IN DEN BEGINNE... 
Paul Bogaers
Beeldend kunstenaar

Twee grondplaten en 83 foto’s op 
houten stokjes: een menigte 
bestaande uit 137 mensen en een hond 
(omdat dieren net als mensen 
misschien ook streven naar het 
hogere).

0183
18.9.2011
WOORD
Erik Fens
Beeldend kunstenaar  
en metaverzamelaar

Een van de 27 multobanden uit de 
deelencyclopedie ‘RELIGIE’ van Erik 
Fens bevat krantenkoppen, waar het 
woord ‘GOD’ in voorkomt. De koppen 
zijn geordend naar functie en/of plaats 
van het woord ‘GOD’ in de zin.  
Het manuscript bevat 100 pagina’s 
‘WOORD’, als leporello aan elkaar 
geplakt. Geheel uitgevouwen is het 
werk ruim 20 meter breed en 29,7 cm 
hoog.

0188
18.9.2011
IN DEN BEGINNE... 
Reza Abedini
Grafisch ontwerper

‘Woord’ is een bijzonder, krachtig en 
verleidelijk medium. In veel oude 
culturen en religies zijn ‘woorden’ 
magisch, mysterieus en heilig.

0191
25.11.2012
9,856 LITER HOLLANDSE 
RUIMTE
Maarten Kloos
Directeur Arcam

De ruimte binnen een manuscript van 
44 # 32 # 7 cm is niet meer en niet 
minder dan 9,856 liter, “bijna evenveel 
als tien pakken melk”. Hollandse 
ruimte handzaam verpakt en kleurrijk 
opgediend. Blauwe lucht, groen gras, 
de wei vol koeien, vogels en vlinders. 
Een leven dat vers en romig is, een 
wereld eerlijk, zuiver, puur en 
biologisch, vooral: doordrenkt van 
energie. 

0192
25.11.2012
EEN MODERNE 
BAVELAAR
Jan Joost Peskens
Landschapsarchitect

Cornelis Bavelaar (Leiden 1777–1859) 
maakte “kleine kijkkastjes met uit hout 
en been gesneden voorstellingen van 
schepen, landschappen en huiselijke 
gebeurtenissen. Deze kastjes werden 
Bavelaartjes genoemd.” Dit is een 
moderne Bavelaar. 

0193
25.11.2012
SUMMIT
André Thijssen
Fotograaf

Vedute manuscripten maken het 
begrip ruimte niet alleen zichtbaar 
maar ook toegankelijk. De uitdaging is 
het aards hoogst haalbare voor 
eenieder toegankelijk te maken. 
Thijssen bekleedde de deegroller met 
een luchtopname van het Himalaya 
gebergte

0194
25.11.2012
MIDDEN IN ’T BOS
Rianne Makkink 
en Jurgen Bey
Architects

Het begrip ruimte is hier, anders dan in 
de 1–3 dimensies, opgevat als tijd. Tijd 
als een ruimtelijk begrip waar je je 
tussen beweegt, de onbekende tijd die 
je leven omspant. Je studie, je jeugd, 
je liefde, je wanhoop, je gekte, je werk 
en vooral over het laatste gaat het.

0196
20.12.2013
TWISTED FRAME FRAME 
AND SPACE FRAMED 
SPACE
Olga Chulkova
Student Academie van 
Bouwkunst Amsterdam

De vorm van het kader is gemaakt door 
4 van de 8 hoeken diagonaal met 
elkaar te verbinden. In de zoektocht 
naar de realisering van deze 
‘onmogelijke’ vorm gebruikte Chulkova 
de ideeën van o.m. Reutersvärd, 

Penrose en Escher. Van voren lijkt het 
een gewoon kader, van de zijkant een 
gestileerd Omega-teken, symbool voor 
de oneindigheid.

0197
20.12.2013
MIJN RUIMTE VAN NU
Lisanne Gerritzen
Student Academie van 
Bouwkunst Amsterdam

Dit ontwerp beschrijft de reis die ik 
verscheidene keren per week per trein 
afleg tussen mijn geboortedorp 
Lemelerveld naar Amsterdam. Van het 
oosten naar het westen, een 
doorsnijding van de rijkdom van het 
Nederlandse landschap. Mijn ruimte 
van nu.

0198
20.12.2013
SPACE CHANGES 
COLORS
Jeroen Pot
Student Academie van 
Bouwkunst, Amsterdam

“Als kind was ik geobsedeerd door 
knikkers. hoe ze het licht konden 
vangen en veranderen. Bouwwerken 
en kunstwerken maakte ik van K’nex. 
Ik gebruikte deze fascinaties en 
maakte de 44 # 32 # 7 cm tot een 
veelkleurige machine.”

0199
8.3.2014
DISPERSION
Simon Niks
Student Academie 
Minerva, Groningen

Door een stapel schoon gesneden 
papier bloot te stellen aan wind en 
regen toont Simon Niks de 
mogelijkheid tot expansie. Niet alleen 
breidt het geheel zich uit binnen zijn 
omgeving, ook krijgt elk vel papier zijn 
eigen geschiedenis. Een geordende 
eenheid verliest na verspreiding 
energie (entropie). Elk individueel vel 
werd verzameld, gestreken en 
gedigitaliseerd, en uiteindelijk onder 
hoge druk samengeperst tot de 
afmetingen van Vedute.

0200
8.3.2014
ZONDER TITEL
Anna-Lucia Rijff
Student Academie 
Minerva, Groningen

Ruimte is onbegrensde vrijheid; van 
een mening, een idee, een beweging. 
Van uitbundige energie en zelf te 
kiezen richting. De vrijheid anders te 
zijn, jezelf te zijn, te proberen en 
vooral te experimenteren. Al 
bewegend krijg je vorm, inhoud. 
Ongecontroleerd, stampend en 
stuiterend, fluisterzacht of uit volle 
borst; “Hier ben ik!” 

0201
8.3.2014
HET DERDE HUIS
Jos Andringa
Student Academie 
Minerva, Groningen

ONS bordje ‘Het derde huis’, 
geschreven door mijn moeder, is mijn 
hele jeugd meeverhuisd, in alle tuinen 
en woonkamers. Nu hangt het hier, een 
in ruimte gevatte herinnering aan een 
prachtige plek in het oude centrum 
van Leeuwarden.

0202
4.3.2014
ZEESCHAP
Koen Steegers
Student TU Delft

De laatste dertig jaar hebben 
samenleving en de vaderlandse 

architectuur verzuimd de ruimtelijke 
vraagstukken rond windmolens op te 
lossen. Twaalf jaar geleden 
verplaatsten we het probleem naar de 
zee, waar we de molens zo ver 
mogelijk uit de kust plaatsten. Dit 
manuscript is gewijd aan deze 
problematiek. Liggend toont het een 
nieuw windmolenpark bij de kust van 
IJmuiden. Wanneer je erdoorheen kijkt 
als een kijkdoos worden de langzaam 
roestende windmolens getoond, 
rijzend uit het water met de horizon op 
de achtergrond. 

0205
14.3.2014
FATES CABINET
Jim Steenbakkers
Student TU Eindhoven

Er bestaat een smalle grens tussen 
ruimte en leven. Het leven is zoals 
ruimte, iets dat gemeten kan worden. 
Iets dat eindigt op een bepaald punt. 
Iets dat gecreëerd is op een bepaalde 
dag. In het oude Griekenland werd 
ieders lot, en daarmee ieders ruimte, 
voor zijn of haar geboorte vastgesteld 
door de drie ‘Moiren’: de eerste spon 
de draad des levens, de tweede 
bepaalde de lengte van de draad, de 
laatste knipte hem door. 

0206
14.3.2014
HIDDEN STORIES
Banaz Palani
Student TU Eindhoven

Hidden stories gaat over de zoektocht 
naar en ontdekking van de boodschap 
die een lege boekenkast voor ons heeft 
achtergelaten. Precies zoals je op zoek 
gaat naar een boek op een plank en 
stopt wanneer je een boek vindt dat je 
aantrekt.

0208
23.3.2014
DRIELUIK
Gideon van der Stelt
Student Rietveld 
Academie, Amsterdam

De onderlinge dynamiek tussen 
woningen wordt voorgesteld als die 
van een verticaal drieluik: de hel, het 
leven, en de hemel als een flatgebouw.

0209
23.3.2014
DINGEN MET DINGEN 
DOEN
Carlijn Fransen
Student Rietveld 
Academie, Amsterdam

Een Hommage aan De Dingen. 
Goocheldoos zonder handleiding, Wat 
zijn je spullen mooi. Abstracte 
kleurrijke objecten, zonder duidelijk 
doel, keurig in de vakjes van de doos. 
Je vakjes zijn precies de juiste grootte, 
de doos is speciaal voor je voorwerpen 
gemaakt. 

0210
20.3.2014
GEHEIMSCHRIFT 
Juliette Hofstede
Student HVA, 
Amsterdam 

Als kind schreef ik schriften vol 
verhalen. Voor anderen stonden de 
letters en woorden door elkaar, 
ondersteboven en in spiegelbeeld. 
Mijn Vedute is zoals mijn verhalen van 
vroeger. Voor het eerst heb ik mijn 
dyslectisch talent kunnen gebruiken. 

THINKING (out of) THE BOX
De Franse schrijver Raymond Queneau schreef in 
zijn Exercices de Style (1947) 99 keer een verhaal 
met dezelfde inhoud. De verteller stapt op de bus 
en is getuige van een ruzie tussen twee personen. 
Een paar uur later komt hij een van de twee 
opnieuw tegen. De man wijst hem erop dat er een 
knoop aan zijn jas mist. Een eenvoudig verhaal 
waar je niet meer dan een bladzijde voor nodig 
hebt. En dat bijna honderd keer herhaald, maar 
dan steeds in een volstrekt andere stijl. Waarom 
deed de schrijver dat? Queneau was een 
taalvirtuoos en verzamelaar van stijlvormen, 
idiomen en uitdrukkingswijzen. Hij liet zien dat in 
elke oefening een oneindig spel schuilt. Hoe korter 
het verhaal, des te spannender is het spel.

Er zijn mensen die graag verzamelen om series 
compleet te krijgen, postzegels, maskers, 
schilderijen. Queneau daarentegen werkte aan 
een verzameling die eindeloos kan worden 
uitgebreid. Er zijn altijd nieuwe manieren om een 
verhaal te vertellen en elk nieuw verhaal vergroot 
onze wereld. Zo’n genereuze verzameling moeten 
ook de pas afgestudeerde studenten van de 
Amsterdamse Rietveld Academie voor ogen 
hebben gehad toen ze het Vedute concept 24 jaar 
geleden verzonnen. Vedute is een verzameling 
met maar één regel: een visie op ruimte in een 
maatvoering van 44 # 32 # 7 cm. Die regel laat bijna 
alles toe. Een auto, stadion, dierentuin, of zelfs 
een universum ter grootte van een archiefdoos. 
Het is allemaal mogelijk, mits je het juiste medium 
en materiaal kiest. Zo moedigt de verzameling 
Vedute ons aan om out of the box de wereld steeds 
opnieuw te bezien.


