heidi linck

kasteel cannenburch

kunstgeruis
in de klas
Voor het kunstproject een zacht geruis exposeren zeven kunstenaars in de zeven opengestelde kastelen van
Gelders Landschap en Kasteelen. Kunstenares heidi linck onderzocht KASTEEL cannenburch
en maakte hierop geïnspireerd nieuw werk. Haar werk biedt een bijzondere kans om kinderen kennis te
laten maken met hedendaagse kunst en hierover in gesprek te gaan.
Om u als leerkracht hierbij op weg te helpen heeft Museum Arnhem speciaal bij deze tentoonstelling
educatief aanbod ontwikkeld, wat gratis te gebruiken is. In dit bestand vindt u de verschillende mogelijkheden voor het kasteelbezoek of in het klaslokaal. Ook vindt u achtergrondinformatie over het project en de
kunstwerken. Beleef zo samen met de kinderen op een speelse manier de unieke combinatie tussen erfgoed
en hedendaagse kunst!

KASTEELBEZOEK
Bij ieder kasteel zijn rondleiders opgeleid voor Een
zacht geruis. Bij de aanvraag van uw bezoek kunt u
aangeven dat u tijdens de kasteelrondleiding speciale
aandacht wilt voor de kunstwerken van Heidi Linck.
Neem hiervoor contact op met het kasteel en vraag
naar de mogelijkheden.

KUNSTKIJKBLAD ‘MET ANDERE
OGEN’
Bij de tentoonstelling zijn kunstkijkkaarten
ontwikkeld. Deze staan boordevol leuke
opdrachten die de kinderen uitdagen nóg beter
te kijken. Print ze uit en gebruik ze tijdens het
kasteelbezoek.
De kunstkijkbladen zijn te vinden in dit
document.
FILM
Speciaal voor de tentoonstelling is een korte
ﬁlm gemaakt waarin je Heidi Linck aan het werk
ziet. Deze is niet speciﬁek gemaakt voor kinderen maar wel geschikt om gezamenlijk te kijken
in het klaslokaal, bijvoorbeeld na het kasteelbezoek.
De ﬁlm vind je hier.

MEER ONTDEKKEN?
Lees alles over alle kunstenaars, de kunstwerken en de tentoonstelling hier op de website van een zacht
geruis of ontdek nog meer kunstwerken van Heidi Linck op haar site.

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER heidi linck EN haar WERK IN KASTEEL
cannenburch
ontleden
Heidi Linck (1978) is opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit van Wageningen. Daarna studeerde ze autonome kunst op de academie in Arnhem. Ze onderzoekt letterlijk een plek, ontleedt,
stelt opnieuw samen, en geeft zo een heel andere kijk op een locatie. In haar tekeningen en graﬁsch werk
doet ze hetzelfde. Het werk van Heidi Linck is een voortdurend onderzoek naar de mogelijkheden om
ruimte weer te geven, en vaak komt er ook nog een heel speciﬁek historisch element in voor. In haar tekeningen krijgt ze het voor elkaar met een heleboel verschillende soorten zwart een verhaal te vertellen
over een plek.
Wateroppervlak
Heidi Linck raakte helemaal in de ban van de littekens in de gevels van kasteel Cannenburch. Ze probeerde zich in eerste instantie het verhaal erachter voor te stellen, maar eigenlijk vond ze dat niet zo belangrijk. De vormen op zichzelf hebben haar geïnspireerd tot het maken van drie drijvende kunstwerken in
de wateren rond het kasteel. De heldere schoonheid van de raadselachtige, hoekige vormen was in deze
tijdelijke installatie goed te zien. Het proces van verschijnen en verdwijnen in het donkere water leverde
prachtige foto’s op. Nu deze interventie is voltooid, gaat het project de volgende fase in. In het keldergewelf van het kasteel zijn drie foto’s van de kunstwerken te zien en een ﬁlm over de installatie. Je ziet mooi
hoe goed ze in al hun mysterie bij het kasteel passen. De nieuwe verhalen blijven op deze manier zichtbaar
en bewaard.

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER HET PROJECT EEN ZACHT GERUIS

een zacht geruis
7 kunstenaars - 7 Gelderse kastelen
20 april t/m 31 oktober 2018
Productiehuis Plaatsmaken initieerde in bijzondere samenwerking met Geldersch Landschap & Kasteelen
en Museum Arnhem het kunstproject een zacht geruis. Gelderland kent veel kastelen en landhuizen.
Zeven daarvan, in bezit van GLK, zijn opengesteld voor publiek. Elk van deze kastelen werd gekoppeld aan
een hedendaagse kunstenaar, die op basis van de plek en de geschiedenis nieuw werk maakt.
Kastelen spreken van oudsher zeer tot de verbeelding en Plaatsmaken wil deze verbeelding graag
concretiseren. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat door een inhoudelijke koppeling tussen (immaterieel)
erfgoed en hedendaagse kunst er een interessante, tijdloze dialoog kan ontstaan die laat nadenken en
ontroert. Op ieder kasteel heeft de zorgvuldig voor dat kasteel of landhuis uitgekozen kunstenaar zich als
het ware ingraven in de plek, de geschiedenis en de bewoners, en geeft daar een inhoudelijke reactie op
door middel van nieuw. Dit werk wordt in de context van het kasteel getoond.
Met dit project wil Plaatsmaken de verbinding leggen tussen oud en nieuw, een nieuw publiek bereiken,
en vooral op een bijzondere wijze hedendaagse beeldende kunst met erfgoed en tradities verbinden
en onder de aandacht brengen. Het project wordt tegelijkertijd op zeven kastelen gepresenteerd en
vergezeld door een publicatie en een educatief randprogramma, dat door Museum Arnhem wordt
verzorgd.
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met andere
ogen
Welkom in het beroemde kasteel Cannenburch! Maarschalk Maarten van Rossum liet, op de ruïne van
een nog ouder kasteel, een statig slot bouwen. In de kelders zijn de vroegste sporen nog zichtbaar. Kunstenaar
Heidi Linck onderzocht het kasteel. De buitenmuren met verschillende bakstenen vond ze het interessants!
In de vijvers plaatste ze haar kunstwerken, als witte schimmen net onder de waterspiegel. Deze kunstwerken
zijn niet meer te zien, maar in de kelder van het kasteel kun je drie prachtige foto’s en een ﬁlm hiervan
bekijken.

Kasteel Cannenburch -

gevlekt longkruid

weet je?

maar eerst..
Ga zelf op onderzoek uit. Bekijk de buitenkant van het
kasteel en bevraag, als het nodig is, kasteelmedewerkers! Vul dan de checklist in.

Kasteel Rosendael

check!

-

wilde hyacynt

GEBOUWD IN:

MAAK INDRUK
op je vrienden.
vertel ze:

HOEVEEL TORENS?
HOEVEEL KAMERS?
SLOTGRACHT?
(OPHAAL)BRUG?
SCHIETGATEN?

Misschien een ver familielid?
Kasteel Hernen
- knikkende vogelmelk

BEROEMDE BEWONERS?
BEROEMDE SPOKEN?

Hendrik van Isendoorn,
de opvolger van Maarten
van Rossum, eerde zijn
voorganger met een beeld
in de voortoren. Maarten
is afgebeeld als krijger in
een harnas. Het beeld is
nog steeds op dezelfde
plek te vinden.

Je mag ook zelf wat verzinnen!

“Wisten jullie dat
water heel belangrijk
was voor kasteel
Cannenburch. Er
stonden wel 20
watermolens die
papier, meel en
koper maakten. In de
vijvers werd ook vis
gekweekt.”

samen kunst kijken
In de vijvers van kasteel Cannenburch plaatste Heidi liggende, witte ﬁguren. Hiervan hangen nu foto’s
in het kasteel. Ga naar de kelder van het kasteel om de foto’s te bekijken en doe het onderzoek
op de volgende pagina samen met je familie en vrienden. Samen weet je meer! En bedenk: GOED
KIJKEN is het halve werk.

nodig:

Stopwatch of horloge, pen en
papier

Stap 1:
Wie heeft een stopwatch of horloge? Die persoon bewaakt de tijd.
Stap 2:
Kijk allemaal 30 seconden lang naar de foto’s van de
kunstwerken van Heidi zonder iets tegen elkaar te zeggen.
Stap 3:
Na 30 seconden schrijft ieder voor zich 10 woorden op
die met de witte ﬁguren te maken hebben.
Stap 4:
Herhaal de vorige stappen. Kijk opnieuw in stilte naar de
kunstwerken en schrijf 10 extra woorden op.
Stap 5:
Klaar met schrijven? Vertel elkaar wat je hebt
opgeschreven.

TIP: Laat elkaar uitspreken en bedenk dat er geen foute
antwoorden bestaan.

nadenkers
Heidi Linck ontdekte in de buitenmuren van
het kasteel verschillende soorten bakstenen,
dichtgemetselde ramen en opvallende reparaties.
Ga naar buiten, onderzoek de muren en probeer
te ontdekken wat ze zag.
De kunstenaar noemt deze vlekken ‘littekens op de
gevels’. Wat zou ze daarmee bedoelen?
______________________________________________
______________________________________________
Heidi onderzocht waarom in de loop van de tijd ramen zijn
dichtgemetseld of verplaatst. Maar niet bij alle littekens is het
verhaal erachter bekend.
Zoek zelf een baksteenvorm in de muur en fantaseer wat er
gebeurd kan zijn. Een geheime kamer? Een verboden trap? Of
werd simpelweg het kasteel groter gemaakt?
______________________________________________
______________________________________________
Heidi maakte van de vormen uit de muren van het
kasteel witte, rustende ﬁguren in de kasteelvijver. Foto’s en
een ﬁlm hiervan zijn nu in de kelder te zien.
Bespreek samen: Passen de kunstwerken van Heidi en
het kasteel goed bij elkaar?

tekenen met bakstenen

Deze vorm zag Heidi in de muur. Nu jij!
Maak een tekening van jouw favoriete baksteenvorm in de muur van dit kasteel!

check!

Lievelingsmateriaal?
Lievelingsonderwerpen?
wat vind zij van kasteel Cannenburch?

Inmiddels heb je kunstenaar Heidi Linck wat beter
leren kennen. Vul aan het eind van je bezoek deze
checklist in.

