
	

KUNSTLABO | BART HESS °1984 (NL)  
#fantasiehuid #huidalscanvas #reservehuid #huidwissel #eigenofvreemd #vervellen 
 
Het werk van Bart Hess balanceert tussen design, mode en beeldende kunst. Het menselijk lichaam 
verfraaid, bekleed, vervormd. Zo ontstaan nieuwe hybridevormen met een spanning tussen mens en dier, 
mens en machine, analoog en digitaal. Het duurt even voor je het verschil of de grens ziet. Hierdoor trekt 
het werk aan en stoot het af, toont het schoonheid en afschuw. De experimenten worden vaak uitgevoerd 
als publieke performances. Wat overblijft is een artistiek verslag van sculpturen, installaties, videowerk en 
foto’s.  
 
‘DIGITAL ARTIFACTS’  
Kunst- & performance video, 2014 
 

 
 
De kunstinstallatie in HUID bestaat uit twee video’s: een video en een performanceverslag. Het is een 
gelaagd artistiek en tactiel materiaalonderzoek van paraffine en water. In de kunstvideo zien we een bad, 
gevuld met onheilspellend zwart water. Dreigende, krakende muziek. Een lichaam wordt omhuld en 
vervormd.  
 
Op het kleine scherm zie je een video van het 
maakproces van het kunstwerk. Een lichaam 
hangt roerloos boven het water. Wanneer ze 
neergelaten wordt, reageren lichaam, huid, 
was en water met elkaar. Een nieuwe huid 
vormt zich als omhulsel, prothese of vervang-
huid. Zachtjes komt het lichaam weer boven, 
als een sculptuur. Traag cirkelt ze rond haar as. 
Vervolgens breekt ze los en werpt ze de tweede 
huid weer af. Van het herkenbare naar het 
vervreemdende en omgekeerd. 
 
Vragen:  

 Hoe ziet de ideale huid eruit? 
 Zou jij nog een andere huid willen? Waarvan zou je die maken? Welke kleur zou ze hebben? 
 Verander ik als mijn huid verandert? Is opmaken tonen of verbergen? 

 
Opdracht: 
1. Sluit je ogen en voel aan de verschillende reliëfen in was. Wat voel je? Wie of wat zou deze huid dragen? 

Hoe moet jouw fantasiehuid aanvoelen?  
 



	

KUNSTLABO | BERLINDE DE BRUYCKERE °1964 (BE) 
#transformeren #groeipijn #blootzijn #schaamte  
 
Bomen, bloemen, dekens, knuffels, paarden… Het werk van Berlinde De Bruyckere grijpt vaak terug naar 
het verleden. De schoonheid van de materialen die ze gebruikt, heeft altijd iets fataals. Ze kiest bewust 
voor herkenbare vormen, met een huid zo fragiel als de onze. Zo wil ze de toeschouwer aan het voelen en 
denken zetten. Haar kunst gaat over angst, dood en eenzaamheid. Maar ook over troost en geborgenheid. 
Lief versus hard. 
 
PERFORMANCE ‘ROMEU, MY DEAR’  
2 Offset prints, 2012-2013, foto’s, geweien in was 
  
‘Romeu, my deer’ gaat over lichamelijke transformatie en wat 
dat met iemand doet. Het toont schaamte, worsteling en 
strijd. Maar tegelijk toont het werk ook het hert als trotse 
gezant van de natuur en zijn vleeskleurig gewei als een 
machtig symbool van groei, verandering en vernieuwing. De 
titel verwijst naar de naam van Romeu Runa, de danser die 
kunstenares had uitgenodigd om te poseren. In haar atelier 
zag hij het ‘vlezige’ gewei liggen. Kort na zijn bezoek droomde 
hij dat hij ermee danste, als was hij zelf een hert. Berlinde 
nodigde Romeu opnieuw uit om deze droom uit te werken 
in haar atelier. Zijn poses doen denken aan Ovidius' mythe 
van jager Actaeon en godin Artemis uit het boek ‘Meta-
morfoses’, reeds lang een blijvende inspiratiebron voor 
Berlinde. Dit alles verwerkte ze in een reeks tekeningen, 
sculpturen, een performance en een boek. 
 
HUID toont twee tekeningen, een fotoprint van de sculpturen, samen met foto’s en de geweien uit het 
atelier. De tekeningen tonen een worsteling, de pijn, de overgang, lichamelijkheid van de transformatie. 
De foto van Mirjam Devriendt toont één van de fragiele sculpturen in een unieke setting, een verlaten 
donker huis. In de videostills zie je Romeu en Berlinde in overleg, zo krijg je inkijk in hun interactie. De 
geweien zijn door Berlinde ingeschilderd met was in tinten van roze tot rood, de tinten van vlees en bloed. 
Ze zien er niet enkel huid-achtig uit maar voelen ook zo aan. Door het gebruikte materiaal te betasten, 
ervaar je hun lichamelijkheid.  
 
Vragen: 

 Blijft je huid altijd hetzelfde? Kan je ze zien veranderen? 
 Is veranderen zoals vervellen? Verwijnt er een stuk hert met zijn gewei? 
 Waar gaat de huid naartoe als ze vervelt?  
 Maakt je huid je ook kwetsbaar? Moet je je schamen in je blootje?  
 

Opdracht: 
1. Stel je in de plaats van de danser. Zou deze transformatie pijn doen of deugd doen? Hoe zou jij ze 

uitbeelden? 
 
Achtergrondinfo: 
Een mannelijk hert verliest jaarlijks zijn gewei. Eens volgroeid, gaat de huid jeuken en weet het hert dat hij 
zijn gewei mag afstoten. Door tegen bomen en struiken te schuren, komt de beschermdende huid los en 
valt het gewei af. Nadien groeit het vaak groter en forser terug.  
 



	

KUNSTLABO | CARLA VAN DE PUTTELAAR °1967 (NL) 
#huidalsantenne #huidkanspreken #huidkanluisteren #aanraken #kietelen #strelen  
 
De foto’s van Carla van de Puttelaar tonen vrouwen met een lichte huid. De camera stelt scherp op elke 
oneffenheid, vlekje, haartje, afdruk van kleren. Elk naakt licht prachtig op tegen de donkere achtergrond. 
Ieder lichaam is mooi op zijn manier. Ze toont en verbergt, geeft weg en trekt terug, schept intimiteit en 
bevreemdt. Haar foto’s lijken wel schilderijen, marmer, levensecht. Maar zo stil als een beeld. Haar foto’s 
laten het oog toe om huid aan te raken. 
 

‘SNOW WHITE’ 
Video, 2018 
 
Het ochtendgloren. Een tere witte huid die 
verandert door het licht. Vogeltjes die fluiten. 
Een briesje dat pluisjes doet strijken langs het 
lichaam. Wie goed kijkt ziet ‘Snow White’ zacht 
ademen. Het is om zelf stil van te worden. 
Slaapt ze? Of zal ze weer ontwaken?  
 
Vragen:  

 Heeft elke huid haar eigen taal? 
 Kan onze huid ook lachen? 
 Kan je zelf kiezen wanneer je bloost? 
 Toont de buitenkant wat er leeft vanbinnen?  

 
Onderzoek: 
1. Kijk naar de video en adem mee. Leg je hand op je borst of buik. Sluit nu je ogen. Voel je jouw adem-

haling? Gaat ze rustig of eerder snel?  
2. Hoe voelt de wind op je huid? Test het bij jezelf en blaas eens op je armen. Voelt dat warm of koud? Kan 

je deze wind ook warm/koud maken? Wat vind jij prettig? 
3. Al voelend ontdekken we de ander en de wereld rondom ons. Probeer het werk eens te beleven door 

te voelen aan de verschillende materialen. Wat herken je uit de video?  
 

‘SASSOFERRATO’  
Video, 2013 
 
Een meisje, vel gevlekt en roos, met de ogen gesloten. Ze lijkt wel te dromen. 
Geschuifel van stoelen. Het koor zet aan. Dan is er de hand, ze lijkt bijna van 
een ander. Zachtjes beweegt ze zich over de huid. Onderzoekend, aftastend. 
Af en toe opent ze als bij betovering de ogen. Maar ze sluiten zich even snel. 
Zonder te knipperen of zelfs te merken dat er iemand naar haar kijkt.  
 
Vragen:  

 Voelt een zoen op je wang altijd hetzelfde?  
 Is kijken ook aanraken? 
 Kan je voelen met je ogen? Kan je beter kijken met gesloten ogen? 
 

Onderzoek: 
1. Stel je in de plaats van het meisje. Voel eens mee. Hoe voelt dat? Is je huid overal even zacht? 

 



	

KUNSTLABO | MARGI GEERLINKS °1970 (NL) 
#huidskleur #tinten #zienengezienworden #wereldhuid  
 
Margi Geerlinks’ foto’s gaan over zijn en verlangen. Het verlangen te groeien, iets of iemand anders te zijn, 
volwassen te worden of jong te blijven. Hoe creeërt de mens betekenis en identiteit voor zichzelf? Hoe 
geven we onszelf vorm, via de ander? Dat is wat haar boeit. Ze gebruikt het lichaam van haar modellen als 
canvas en bewerkt deze vaak digitaal. Zo zie je in een oogopslag zowel de huidige identiteit van de 
gefotografeerde persoon als de (toegevoegde) dingen die hem/haar tot iets anders maken. 
 

‘JE SUIS LE MONDE’ 
Foto, 2016 
 
Met ‘Je suis le monde’ raakt Margi Geerlinks aan het thema van onze 
huidskleur. In een foto van haar zoon maakt de kunstenares het 
kleurenpalet van zijn roots zichtbaar, zijn grootmoeder was Chinees-
Indonesisch en kwam in 1960 naar Nederland. Het werk verbeeldt dat 
we vele kleuren in ons kunnen dragen. Dat we de hele wereld zijn, 
ook al zie je dat niet altijd onmiddellijk aan de buitenkant. De 
huidskleur die je draagt is een samenspel van herkomst en biologie. 
Ze wordt doorgegeven via de verschillende generaties, ongeacht 
waar we op dit eigenste ogenblik wonen. Onze huid is dus een kleurig 
geschenk van onze voorouders waar we trots op mogen zijn. 
 
Vragen:  

 Heeft elke huid zijn eigen verhaal? Welke kleuren draag jij?  
 Bestaat er iemand met dezelfde kleur huid als jou? 
 Bepaalt mijn huidskleur wie ik ben? Bepaalt ze ook wie ik word? 
 Hoe zou de wereld zijn als iedereen dezelfde kleur had?  

 
Onderzoek: 
1. In opdracht van Rasa maakte kustenares Eline Willemack een reeks van siliconen ‘huidjasjes’, elk in een 

andere kleur. In HUID kunnen kinderen de verschillende jasjes uitproberen.  
 
ELINE WILLEMARCK: ‘TUSSEN STOF EN HUID’  
(silicone en textiel op kapstok).  
 
Voor Eline Willemarck is huid als textiel en textiel als huid. Onze 
huid geeft ons lichaam vorm en kleur. Zonder de inhoud van ons 
lichaam is de huid slechts een leeg volume, als een kledingstuk. 

 
Vragen:  

 Is een huid een jas? Is elke jas een huid? 
 Toont onze outfit wie we zijn? 
 Zou jij graag wisselen van vel met een ander?  
 Zou ik een andere persoon zijn als ik een andere huidskleur had? 

  



	

KUNSTLABO | ELKE LUTGERINK °1982 (NL) 
#doorlaatbaar #grenzen #binnenbuiten #kosmos #zorg #reiniging #druppelen #doenalsof #verbinding  
 
Elke Lutgerink is de dochter van twee biologen. Het rijk van dieren en planten was altijd een bron van 
inspiratie. Ze houdt van grenzen verkennen, aftasten en onderzoeken. Zo balanceert haar werk tussen 
mode en beeldende kunst, duister en feeëriek, lichaam en wereld. Met aandacht voor detail en een grote 
zorgvuldigheid creëert ze haar eigen universum. Zo ook dit keer met ‘Wardrobe’, ‘Towel’ en ‘Beginning’ in 
het kunstlabo voor HUID. 
 

‘WARDROBE’ 
Immitatiebond op houten object, 2019 
 
Elke Lutgerink: “Wardrobe gaat over de verschillende houdingen die we aannemen: dit zie ik als psycho-
logische equivalenten van verschillende huiden of kledingstukken. Al deze ‘personages’ zijn verenigd in 
ons, net als een kledingkast omsloten door haar buitenkant: de huid. Als deze houdingen er niet zijn, zijn 
we meer een soort dier, puur in zijn oorspronkelijke vorm, reagerend op gevoel of instinct. Het kastje, op 
vervreemdend formaat, is geheel omsloten door imitatiebont dat gelakt is in een hoogglans vernis. De 
suggestie van een natte vacht roept ook een gevoel van kwetsbaarheid op: de huid die zou moeten 
beschermen tegen invloeden van buitenaf is verregend of te water geraakt. Het werk gaat over groeien en 
transformatie. De eerder genoemde houdingen die je aanneemt veranderen: je groeit er uit of je werpt ze 
af om plaats te maken voor iets nieuws.” 
 
Vragen:  

 Is make-up een masker? Waarom maken mensen zich op? 
 Toont de buitenkant wat er leeft vanbinnen? Toont onze outfit wie we zijn? 
 Kan je naakt zijn met je kleren aan? 
 Heeft een kast ook een huid? Heeft alles een vacht? 
 

 
 
 
 
 



	

‘TOWEL’  
Handdoek, glasparels en polymeerklei, 2019 
 
Elke Lutgerink: “’Onze lichamen bestaan voor zo’n 60 procent uit vocht. 
Wanneer we zweten of huilen, komt dit voor een klein gedeelte naar buiten, 
door de huid heen. Iets wat verborgen is, komt dan via de poriën naar buiten. 
Dit heeft een emotionele component. ‘Towel’ is een handdoek die als een 
afgeworpen huid in de nis hangt. Uit deze handdoek komen druppels, ze lijken 
wel verstild of bevroren. De druppels bevatten kleine parels. Net als een 
oester binnenin zijn schelp afval tot parels maakt, vinden ook binnen ons 
mensen allerlei processen plaats die hun weg naar buiten zoeken. 
Tegelijkertijd gaat een handdoek over reiniging, over zorgen voor jezelf en 
elkaar. Zo symboliseert deze tegelijk ook het ‘opruimen’ of ‘afdrogen’ van 
emoties.” 
 
Vragen:  

 Hoe zorg jij voor je huid? 
 Kan je huid ook huilen? 
 Heeft onze huid ook dorst? En honger?  
 Zweten we ook vanbinnen? Kan zweet ook proper zijn?  

 

‘BEGINNING’ 
Video, 2015 
 
Elke Lutgerink: “Wij zijn onderdeel van een groter geheel. De vrouw in de video tekent als het ware het 
universum op haar lichaam en tegelijkertijd lijkt het alsof ze gaatjes is haar huid prikt om te laten zien dat 
ze doorlaatbaar is, geen afgesloten geheel, maar verbonden met alles om haar heen.” 
 

 
 
Vragen:  

 Heb jij moedervlekken? Waarom heet het een ‘moeder’vlek? 
 Vertelt een moedervlek wie je bent?  
 Blijft een moedervlek altijd hetzelfde? Komen er soms vlekken bij?  

 
Onderzoek:  
1. Heb jij moedervlekken? Kan je ze eens tonen? Hoeveel heb je er? Hebben ze een vorm?  Kan je ze 

verbinden? Waar lijken deze nieuwe lijnen op?  
 
 
 



	

KUNSTLABO | CELIO BRAGA °1963 (BR/NL) 
#binnenbuiten #ziekteengenezing #aanraken #sporen #zorg 
 
Célio Braga wil het leven, de dood, de liefde en kwetsbaarheid borduren. Hij maakt, met oneindig veel 
geduld, beeldhouwwerken van textiel of snijdt papier tot in reliëf. Zijn kunst wil de eerder conventionele 
media zoals fotografie, beeldhouwkunst en textiel opnieuw vormgeven en herdefiniëren. Braga gebruikt 
hiervoor ongebruikelijke materialen en experimenteert met ambachtelijke technieken zoals borduren, 
naaien, stoppen, snijden en perforeren. De tijd die hij in dit handwerk stopt, staat symbool voor de 
inhoudelijke thema’s: liefde en zorg. Andere rode draden: de kwetsbaarheid van het lichaam, 
genezingsrituelen, vergankelijkheid, verdriet, dood en seksualiteit. 
 

WHITE SHIRTS (REEKS): DENNIS, FABIO, HANS, BRANCOS, TIM  
Mixed media, 2008 
 
‘White Shirts’ transformeren iets heel alledaags tot een 
kunstvoorwerp, om een heel speciale reden. De t-shirts 
en hemden van zieke vrienden met HIV plooit hij samen 
tot een soort van organen. Hij smukt ze op met parels 
maar geeft ze ook vlezige, bloedende naden. Zo maakt hij 
een binnenkant van een buitenkant. Vervolgens blaast hij 
er terug ziel in. Hij geeft ze een titel: de naam van de 
vriend die het hemd of t-shirt gedragen heeft.  
 
Vragen:  

 Kan kunst ons troosten? 
 Is een hemd ook een huid? 
 Kan een huid zonder zorgen? Beschermt je huid altijd? 
 Kan aanraking mensen genezen? En ziek maken? 

 
‘UNTITLED’ (SKIN), ‘UNTITLED’ 
Fotocollage, 2008, papiersnede, 2017 
 
In deze werken maakt Braga een kwetsbaar huidreliëf uit 
papier en foto’s. Zorgvuldig gesneden en geperforeerd. 
De werken zien er op het eerste zich heel abstract en 
minimalistisch uit. Als je dichter en trager kijkt, zie je 
echter heel natuurlijke vormen. Papier heeft niet enkel 
een oppervlakte, het heeft twee kanten en kan 
benaderd, aangeraakt en bewerkt worden op zijn twee 
kanten. Het vel wordt doorbroken door de insnedes, het 
wordt geperforeerd en overlappend in elkaar gewoven. 
De huid beschemt onze binnenkant, tegelijkertijd 
beschermt hij ons tegen invloeden van buitenaf.  
 
Vragen:  

 Waar begint en eindigt je huid? 
 Is je binnenkant mooi? Laat je soms jouw binnenkant zien? Waarom? Wanneer? Hoe voelt dat?  
 Vertelt je binnenkant ook iets over de buitenkant?  

 
 



	

KUNSTLABO | RENEE VERHOEVEN °1989 (NL) 
#onzehuidvandichtbij #vingerafdrukken #handlijnen #destructuurvanonzehuid  
 
Renee Verhoeven is ontwerper, maar vooral onderzoeker. “Hoe sluipt technologie in onze alledaagse leven 
en welke plek neemt het daar in?” vraagt ze zich af. Haar werk gaat heel vaak over identiteit en veiligheid. 
Ze experimenteert ze met materialen en slaat ook vaak een brug naar het digitale. 
 

 
 
‘THE ANATOMY OF THE HAND’  
Gekleurd leer en silicone, 2014 
 
‘The Anatomy of the hand’ is één groot materiaalexperiment over de verschillende lagen, lijnen en vormen 
van de menselijke huid en hand. De handschoen als tweede huid. Ze gebruikte extra dik leder, waarmee 
ze de eigenheid van de huid wil vertalen. Een hele uitdaging om dit materiaal te bewerken. Ook kijkt ze 
naar hoe onze huid de mogelijke bewegingen van onze hand ondersteunt. Ze onderzoekt materiaal en 
vorm, om een manier te vinden om niet aan die bewegingsvrijheid af te doen. Ze baseert zich daarvoor op 
alle mogelijke lijnen en vormen die terug te vinden zijn op onze huid. Zo maakt ze een handschoen die - 
net zoals onze huid - voldoet aan hoe ons lichaam binnenin functioneert. In HUID tonen we drie van haar 
handschoenen. 
 
Vragen:  

 Heeft alleen de mens een vingerafdruk? 
 Is een huid een landschap? 
 Is je hand ook een handboek? 
 Wanneer wordt een rimpel mooi? 

 
Onderzoek: 
1. Neem je hand eens onder de loep. Elke huid is uniek. Zo ook de huid van je handen. In de hele wereld 

is er niemand met dezelfde handen. Net daarom vertellen ze veel over onszelf en de ander. Onderzoek 
en vergelijk gerust zelf! Kijk maar maar eens naar de verschillen in kleur en vorm, lengte, breedte, in de 
vorm van de vingers en nagels, in de lijnen in de handpalm. 

 
Achtergrondinfo:  
Elke vingerafdruk is uniek en staat getekend in de tweede laag van onze huid. Er zijn drie types 
(papillair)lijnen in je vingerafdruk: lussen, kringen en boogjes. Maar binnen die drie types zijn de exacte 
vorm van de lijntjes voor iedereen anders, elk met een eigen beginpunt en unieke splitsingen. Zelfs een 
eeneiige tweeling heeft niet dezelfde vingerafdruk.  

 
 



	

KUNSTLABO | JALILA ESSAÏDI °1980 (NL) 
#huidalsgrens #ikendeander #kwetsbaarheid #bescherming #zorg #veiligheid  
 
Kleren maken van koeienmest. Menselijke cellen laten groeien op de golven van muziek. Een wifinetwerk 
uitbouwen met bomen als antennes. Voor Nederlands kunstenares Jalila Essaïdi is geen grens te ver. Zo 
lang het maar de verbeelding, creativiteit, technologie en wetenschap tart. Experimenteren doet ze, samen 
met onderzoekers vanuit heel de wereld, in haar eigen BioArt dorp te Eindhoven.  
Jalila Essaïdi: “Het onderzoek in BioArt Village hoeft niet altijd te resulteren in een concreet product. Soms 
is een vraag interessanter dan het antwoord.” 
 

 
 

‘2.6G 329 M/S – BULLETPROOF SKIN’  
Onderzoeksproject: videoverslagen en objecten uit project, +-2011-2017 
 
Wat is veiligheid eigenlijk? Hoe beschermen we onszelf ? Moet een mens in de toekomst bulletproof zijn? 
Er heerst een dubbel gevoel over. Dit werk onderzoekt deze sociale, politieke, ethische en culturele kwestie 
aan de hand van biotechnologie. In ‘Bullet Proof Skin’ wordt de menselijke huid in vitro versterkt met 
genetisch gemanipuleerde spinnenzijde. Want als er kogelvrije vesten gemaakt kunnen worden, waarom 
zou je ze dan niet inbouwen? Hoe ver ga je daarin? In de video zie je een kogel die wordt afgevuurd, de 
impact op de huid wordt in slow motion getoond. 
 
HUID toont meerdere onderdelen van Essaïdi haar filosofisch-wetenschappelijk onderzoek. In het labo 
toont de animatie hoe een kogelwerende huid precies kan gemaakt worden en welke verschillende 
stappen er nodig zijn.  
 
Vragen:  

 Kunnen we ons overal tegen beschermen? 
 Wat moet de ideale huid kunnen? Zou jij bulletproof willen zijn?  
 Is ons vel een schuilplaats? 
 Wanneer ben je veilig? Komt gevaar van binnen of buiten? 
 Maakt technologie ons leven beter? Is vooruitgang altijd goed?  
 
 



	

KUNSTLABO | ELINE WILLEMARCK °1987 (BE) 
#huidalsgrens #huidtoontjebinnenkant #ikendeander #huidhonger #objectivering #omhelzen 
 
Eline Willemarck houdt van ontleden. Ze zou van heel de wereld een tweedimensionaal patroon kunnen 
maken. Geboeid door de tussenwereld, wilt ze vastleggen wat we niet kunnen zien. Verder reikend dan 
het zichbare wilt ze de binnenkant van de buitenkant scheiden. Het is een dun weefsel dat om ons heen is 
gewikkeld en het menselijk lichaam beschermt en vorm geeft. De connectie tussen huid en textiel is niet 
ver te zoeken. De huid is de buitenste materie van ons lichaam, een substantie waarachter onze 
lichamelijke materie zit verborgen. Zonder inhoud is de huid slechts een omhulsel, zoals een leeg huis. 
Vanuit dit perspectief zou men de huid kunnen beschouwen als de behuizing van je lichaam, je woont in 
je huid. 

 
 

‘GULDEN SNEDE’  
Installatie van staal, latex mallen en plexi platen, 2019 
 
Eline Willemarck: “Ik gebruik het lichaam en de huid als materiaal om mee te werken. Het omhulsel van 
een mens, hier haar vriend, wordt herleid tot een verzameling van tweedimensionale patronen. Het 
resultaat is een afdruk van de huid. De voortdurende veranderlijke materie wordt omgezet in een 
restspoor, een getuigenis van een momentopname. Het ontleden en openknippen tot visuele patronen 
zorgt voor anonimiteit waardoor de huid abstracte vormen aanneemt. De eigenlijke identiteit vertroebelt, 
de visuele herkenbaarheid wordt onzichtbaar. Beroofd van het lichaam verliest de huid haar gekoppelde 
eigen-schappen. De oorspronkelijke context verdwijnt en er ontstaat een reconstructie. Dat wat ieders 
huid typeert (beharing, kleur, rimpels, tatoeages) valt weg bij het maken van een mal. Zo bevraag ik de 
vorm en de herkenbaarheid van onze huid. De identiteit vervaagt door de tweedimensionale voorstelling 
van de huid.” 
 
Onderzoek: 
1. Blader door de huid-bibliotheek. Herken je waar deze stukjes huid vandaankomen? Welk stukje huid 

spreekt het meest? 
 
Vragen:  

 Kan je huid bewaren? Waarom zou je dit doen? 
 Kan je huid verklikken wie je bent? 
 Kan je jouw huid wegschenken? 
 Waar begint en eindigt de huid? 


