
INTERVIEW 1
MET JEFFREY SHAW EN THEO BOTSCHUYVER 
AMSTERDAM, ll.O9.78.

S. Hebben jullie, geen gegevens over de 1 Movieraovie" in Knokke kunnen krijgen ?
— Jawel, maar de Belgiese gebeurtenissen vallen eigenlijk buiten ons onder

zoeksterrein.
S. Voor ons is het echter wel een belangrijk projekt geweest. Als je de manier 

van werken in onze latere projekten bekijkt dan zijn de Gorpocinema en de 
Moviemovie 2 heel duidelijke beginpunten geweest. Vooral de. Moviemovie. geeft: 
indikatdes voor vele inspiratiebronnen voor latere projekten.

— Er was toch ook een Moviemovie in Bussumn ?
S. Dat was niet belangrijk
— Het is toch wel gerelateerd aan Knokke ?S» Jawel, er was wel een. relatie. Het was hetzelfde bouwsel ("structure"), maar 

het gebeurde in een televisiestudio. Het was een sóórt 1 opstanding van de doden 
Het was een levensloze presentatie van het pro jekt, en er werd. een film van 
gemaakt. Maar* de werkelijke gebeurtenis vond plaats in Knokke, tijdens het 
Filmfestival»

— Gbed. Ik denk dat we binnen ons pro jekt de Knokke—Moviemovie-kunnen relateren 
aan de Bussum—Moviemovie en onder dat gegeveni de informatie over- Knokke—
Moviemovie onderbrengen.

S* Prima»
— Ik wil nu graag teruggaan naar de eerste gebeurtenis waar we gegevens over

hebben. Misschien kan je iets vertellen over de aktiviteitem van Theo ina Bèrg- 
eyk.

S. Ik ken het alleen van beschrijvingen van Theo, en van foto11 s•
(toont foto*s).

— Het was inderdaad gemaakt om in een park te fuhkti oner en ?
S. Ja. Het konseptc was een* pankverlichting. Het was bedoeld als een soort syn— 

thetiese raaanlichts-verlichting. Br- zouden 6 van deze kunsttaatige' manen* boven 
een park drijven» Ze moesten hetzelfde lichtgevende karakter hebben als de 

maan. De reflektie van een lichtbron. Dat was het basis-idee. Het werd ont
worpen en uitgevoerd als zijn eind-examen projekt.

— Kan je iets zeggen over de omgeving waarin het werd tentoongesteld ?
S. Nee.
— En over het gebruikte materiaal ?
S. Polyetheen en bedekt met glaspareltjes, die met een kontaktlijm waren opge

bracht. Een soort bisonkitachtige lijm. Ze waren gevuld met gas en opgehangen 
tussen palen. Aan de palen was een lichtbron bevestigd, die de *'maan* ver
lichten moest.

— Beek en Donk.
- Het is belangrijk dat we over de gebeurtenissen in Beek en Donk informatie 
krijgen tot in de details» We hebben nl. de indruk dat. deze gebeurtenissen, 
erg belangrijk zijn in de Nederlandse *art-scene' •
Allereerst de lokatie. Hoe was de boerderij gesitueerd ?

S. Het was een mooie omgeving waarin de boerderij lag. Niet direktt een park, 
maar een elegante omgeving met bossages. Een gracht rondom de boerderij.
De boerderij zelf lag: rondom een binneplaats waarop de gebouwen uitkoken»

— Wie woonden op de boerderij en waarom woonde men daar ?
S» Weet ik niet. Ik kwam daar- in een later stadium. Vraag het Theo» Ik weet; dat 

Theo en Nico, die toen nog op de akademie in Eindhoven studeesjden, huisves
ting zochten. Ze hoorden bij toeval dat de boerderij leeg stond en te huur 
was» Ze huurden het dus samen. Andere vrienden voegden zich bij hen. - Sommigen 
hieven een tijdje en gingen dan weer weg» Anderen woonden er min of meer per
manent. Men deelde de woonruimte en de koste®.

— Was het een soort centrum voor de akademie in Eindhoven ?
S» Nee.
— Was het een soort artistiek oentrum. Kwamen er alleen kunstenaars of aanstaana- 

de kunstenaars ?
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S» Voorzover ik weet niet»

Nico werkte voor een fabriek in Meppel, waar- plastio kopjes en sohotels ge» 
maakt werden. Hij deed daar designwerk. Theo werkte bij Spectrum, ontwierp 
meubels*.
Ik ontmoette Tjebbe in Italië en op zijn uitnodiging kwam ik daar. Be sfeer 
die ik er aantrof was die v$n een aantal vrienden, die gewoon bijelkaar woons- 
den. In het weekend kwamen er nog meer vrienden.
Tjebbe maakte skulpturen in de tuirn^ Een bewust artistieke gemeenschap was 
het geloof ik niet.

— Onze lijst van medewerkers aan het feest, noemt veel meer namen.
S. Ja, maar die mensen werden uitgenodigd om iets te doen.
— Had iemand de leiding of de organisatie op zich genomen ?
S. Ik denk dat één van de drijvende krachten achter het geheel toch. Tjebbe was. 

Haar het enthousiasme voor alles wat daar gebeurde werd toch gedeeld met de 
mensen die er woonden. Met Theo, Nico, Tjebbe en mijzelf.

Pierre Schwarz, Willem Breuker e.a. ontmoette ik voor het eerst op het feest.
Ik kreeg de indruk dat ze daar waren omdat Tjebbe ze kende». Ik denk dat Tjebbe 
ze uitnodigde om mee te deen.
Ik denk ook dat Tjebbe het meest op de kunst gerioht was. Hij was de meest 

bewuste kunstenaar- van de groep.
— Wat was de intentie van het feest ?
£» Be wetenschap dat we de boerderij moesten verlaten en het feit dat de meesten 

erg aan de plek geheoht waren was de aanleiding voor een feest. We vonden dat 
de boerderij een feest *verdiende". Een afscheidsfeest. We wisten dat de boer
derij niet meer voor huisvesting gebruikt zou worden. Het zou gebruikt worden 
als opslagplaats voor appels of zo, dus niemand zou enige waarde heohten aan- 
wat er met het interieur zou gebeuren. Er was dus een grote vrijheid waarin 
de boerderij gebruikt zou^jkunnen worden.
Een ander faktor was dat neo en Nioo, door hun aktiviteitem als ontwerper, 
veel kontakten met producenten- van plastio hadden. We konden dus heel gemak— 
kelijk aan interessante materialen komen.

— Was er een intentie iets uit te werken. Was er een * groot, idee*,, een boodschap * 
Of wilde men enkel er een goed feest van maken ?

S. Ik denk dat we er in eerste instantie een goed feest wilden maken. Be thema's 
opkwamen, kwamen later.
Een belangrijk thema was de verbinding met Clovis Trouille. Bat thema kwam 
boven uit de aktiviteiten waar Tjebbe en ik toentertijd in betrokken waren.
Het Clovis-thema was weliswaar één van de belangrijkste thema"s, maar het 
was niet bindend. Anderen deden gewoon wat voor hen belangrijk was.
Veel ideeën werden gewoon met elkaar doorgesproken. Er was een algemene voor
keur voor 'environmental*' thema's» Het feest moest een arohitektoniese- skulp— 
turale ervaring oproepen. Er was een algemene tendens naarrde 'environmental'1 
vorm van een kunstwerk*.

— Waarom was Clovis Trouille voor de deelnemers zo belangrijk ?
S. Hij was niet zo belangrijk voor de meeste deelnemers» Wel voor Tjebbe en voor 

mijzeïf. We brachten het thema in vanuit ons eigen enthousiasme ervoor. Het 
ontstond uit het werk waarmee we toen bezig waren. Ik maakte voor een tentoon
stelling, waarin Tjebbe en ik betrokken waren voor we uit Italië vertrokken, 
skulpturen die over de grond uitvloeiden. Je moest over ze heen lopen. Ze 
maakten deel -uit van architektuur» Beek en Bonk was voor mij een volledige 
arohitektoniese extensie van dit werk. Het Clovis-thema was een inspiratie
bron,, dat ik, één Clovis-thema, de begrafenis, een plat sohilderij, kon trans
formeren tot een driedimensionale werkelijkheid. Een multimedia werkelijkheid 
door film te gebruiken. Een soort expanded cinema idee.
Tjebbe's inspiratie kwam van een meer erotiese kant. Hij maakte toentertijd 
een soort erotiese tekeningen. Hij werd door de erotiek in Clovie'' werk aan
getrokken. Hij was ook bezig aan de oontinuous drawing, die een soort continue 
metamorfose was van een organiese lijn met een eroties aspekt. Ook de poly
theen buis heeft een eroties aspekt waar hij door werd aangetrokkén.
Dus in het feest kwamen verschillende mensen- van verschillende kanten die een 
gemeenschappelijke grond vonden. Theo deed die parkverliohting, maar was te—
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’ gelijkertijd ook "bezig met polytheen "buis*

— Hoe werd het publiek uitgenodigd voor het feest ?
S» Weet ik niet* Daarover kan Tjebbe het meest zeggen9 denk ik*

Er was een uitnodigingskaart. Iedere deelnemer had het formaat van een brief
kaart tot zijn beschikking om te vullen* De briefkaarten werden samengevoegd 
tot een harmonika* De bovenste kaart beeldde de 'hommage & Clovis Trouille' 
af.
De uitnodigingen naar het publiek verliepen vnl* via Nioo en Theo, maar vooral 
via Tjebbe. Tjebbe's uitnodigingen gingen» denk ik, vooral naar-de mensen 
die met de kunst verbindingen: hadden.

— Was het Tjebbe die ook De Wilde uitnodigde ?
S. Waarschijnlijk wel.
— Plaatste Tjebbe het feest in een kunst-kontékst ?
S*. Niemand plaatste het feest, in een lcunst-kontekst. Het karakter die jullie het 

nu geven had het waarschijnlijk nooit. Nooit bewust in ieder geval. In die 
tijd werd het nooit bewust gezien als een kunst-happening. Het werd gezien als 
een 'celebration*• Een kunst-idee was nooit fundamenteel.

— Merkwaardig dat Tjebbe dan tooh De Wilde uitnodigde.
S. Ja. Dat is een soort ambiguïteit*

(Theo Botsohuyver komt binnen)
— Belangrijk voor ons is te weten hoe de boerderij was ingedeeld en hoe de ruim

tes gebruikt werden.
S» Dat was heel zorgvuldig uit gewerkt. Elke ruimte had een speoifieke funktie en 

een speciale atmosfeer. Het was zeer- zorgvuldig geprogrammeerd. Het design 
van het geheel ontstond in een zeer harmonieuze en disciplinaire samenwerking 
tussen de deelnemers.

— Was er een begin en een einde ? Werd er naar een bepaald hoogtepunt toegeweikt
S» Ik kan me niet herinneren dat de avond dramaties gestruktureerd was. Ik kan

me herinneren dat verschillende events uitgezet werden op verschillende tijden. 
Sommige verlièpen simultaan, ander dingen volgden elkaar op. Ik denk niet dat 
er een bewust idee was één totale performance van het feest te maken. Het was 
veel informeler. De werkelijke orde lag in de architektoniese situatie, niet 
zozeer in het theatrale.

— Was er een dramaties aspekt in de arrangement van de ruimtes ?
S. Ik kan me niet herinneren, dat we daar uit gebreid over gepraat hebben. De

werkstukken waren nogal onafhankelijk» Elk werkstuk had zijn eigen identiteit:»
— Werd de hele boerderij gebruikt ?
B. Driekwart.
— Was er een privé gedeelte, waartoe zioh het feest niet uit strekte ?
B* Nee. Er waren gebouwen die nooit gebruikt waren, of in sleohte toestand warezu.
— Men kwam dus ergens binnen en moest men toen een bepaald pad volgen ?
S. Er was niet direkt iets als een 'pad'.
B; Tjebbe maakte, achter de ingang naar de keuken, dat penis—vormige ding, achter- 

de 'kut-deur'■
Deze deur was gemaakt van schuimrubber met plastic- zakjes vol water daar achter 
Het schuimrubber was naar binnen toe bedekt: met bont. Daar aohter was het 
heel fel verlicht. Je moest balanceren op een soort loopplank, die de vonm 

had van een penis, + 15 h 20 cm. boven de grond.
— Er was dus toch een ingang.
S. Ja, inderdaad. Theo roept mijn herinneringen weer- op. Be ingang was een soort 

enorme kut. Twee blokken schuimrubber, waarvan de voorste hoeken bedekt waren 
met bont. Waar je je door heen moest wringen. Het thema was sterk eroties.
Je drong de kut binnen en liep dan'die gang in. Je kwam dan op een soort even
wicht sbalk.

Bk Tjebbe maakte een penis-vormige,, continuous drawing-achtig, vorm,uit'een plank 
gezaagd. Het volgde de gang en lag iets boven de grond. De mensen hebben het 
later aan de kant gelegd omdat je er voortdurend afviel. De gang was bedekt, 
met alluminiumfolie, dat werd verlicht door zeer felle lampen.

S. Ja. De hele ingang was bedekt met alluminiumfolie en fel verlicht. In de gang 
hingen de plastic zakjes gevuld met water» Die ook al sterk reflekteerden.
Ze hingen van het plafond naar beneden. Op lichaamshoogte.B. Je moest je er doorheen dringen. Ze sloegen tegen je lichaam en je gezicht..
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Dan hoorde je * flop, flop*•
- Goed* Er was dus een ingang, maar- waar- kwam je dan terecht ?
Sa» Jë kwam dan in de "belangrijkste ruimte* Een ruimte met op de vloer allemaal 

schuimrubber.
(Theo: tekent een plattegrond)

Bi Dit is de "boerderi j. Hier is de ingang, door een schuur heen. Bi tb is een 
schuur, dit is een schuur* hier het woongedeelte* Hier kon je via de gracht 
naar andere delen* Dit gedeelte was dus -vervallen* Er stonden kisten met 
appels* Er kwam nooit iemand*
Dit was da "binnenplaats -met een waterput. De boerderij was ongeveer 30 h 40 
meter in het vierkant*. Be "binnenplaats was +_ 10 m2* Hier had Dbuwe Jam Bak
ker zijn Braad- em Bakplastiekr. gemaakt*
Dit was het woongedeelte. Hier was dus die 'kut-deur*. Hier die penis-achtige 
vorm van Tjebbe* en die: zakjes met water hier. Achter in de gang: was het zeer 
fel verlicht*. Duizend, tweeduizend watt naakte lampen. Hier was een deur 
naar die kamer, en daar waren die "billen dan, die zo in de muur verdwenen.
Bo "billen en de nruur annex was het pro jektievlak. De gehele muur was uitge
werkt als het schilderij vani Clovis, met zwart landbouw plastic* ~0p de vloer- 
lagen "bergen schuimrubber, die hier helemaal tot aan het plafond reikten.
Aan deze kant was hst erg: duister.
Hier was geloof ik nog een deur naar die stal * .Daar was een band aan het 
spelen en er was een stuk zwart plastic met gaten erin. Een soort koliektief 
dansgewaad*- Paars papier op de vloer. Bh in deze ruimte was wat algemeem 
feestgedruis.
Op de binnenplaats was nog een toneel gemaakt*. Pierre Sohwarz, Toon; Prilst 
en neg een paar anderen deden daar happening-achtige dingen.

- Was er een opzett datebep. aktiviteiten in bep. ruimtes plaatsvonden ?
Bi Zo formeel ging het niet.
S» In het begin was er een zekere orde. De ruimtes werden heel zorgvuldig; uitge

werkt. Het eigenlijke proces van het feest was informeel. Hoe het gebruikt 
werd, hoe het zich ontwikkelde. Er was geen dramatiese struktuur. Het was 
meer 'environmental'.

B-. Er waren wel momenten natuurlijk. Db plastic: buis liep van de ene ruimte naar. 
de ander, en weer naar een andere. Er was geen vooropgezet idee van die ruimte 
moet dit of dat doen. Etc-was nauwelijks enig vooropgezet idee voor het hele 
feest. Het groeide over de maanden en weken»

S. Was het eigenlijk een bewust kunstwerk ?
Bi Het werd! meer en meer bewust. Tjehbe merkte het in feite het eeerst op en 

begon toen ook in die richting te werken.
S» Dat geeft dus een betekenis aan de uitnodigingen aan De Wilde en dergelijke 

mensen uit de ,,art-scene* •
Bi Die mensen ziijn gewoon uitgenodigd, bij toeval. Van mijn kant was het niet zo 

belangrijk Dè Wilde uit te nodigen, maar-ze kwamen gewoon opdagen. Er waren 
dus mensen die hen hadden uitgenodigd. Wij wilden gewoon een feest en nodig
den daarvoor vrienden uit*

- We missen goede beschrijvingen van dè objekten, hun opstelling en de raaierialen 
die gebruikt werden. Het Braad- en Bakplastiek van Douwe Jan Bakker bijv.

Bi De procedure was dat wanneer er weer watt geld was, of in dit geval, als er een 
bestelauto besohilbaar was, dan werd er schroot gehaald en ging Douwe Jan 
weer verder lassen. Uiteindelijk werd het werkstuk "betrekken jk vullend. Er 
waren oude televisieantennes, auto-omderdele» etc*

- Zat er een zekere struktuur ih, moest het omhoog of Ébn de breedte- ?
Bi Het doel was het vuur en de voedselvoorziening. We verwachtten vil j veel mensen 

en het feest zou vrij lang duren. Er moest dus wat te eten zijn.
Een hoer die vlak bij woonde zou voor kippen en vaikens zorgen.
Een ander aspekt was het podium. Er moest dus een soort podium zijn en ook 
een beschutting tegen slecht weer. Er waren stukken plastic ingehangen. Op 
verschillende plaatsen. Het was dus een fonktioneel ding.

- De totale omgeving werd in beslag genomen ?
Bi Ja. Het was een spinneweb van schroot. Buizen en pijpen, touwen, staaldraden, 

hekwerk, matrassen, stoelen, alles wat staal en 1 asbaar was was er in gevloch
ten»



- Er zat ook oen varkenshok in ?
B. Ja.
- Werden de varkens ter-plekke geslacht ?
ff. Van de varkens weet ik het niet. De kippen wel, die lippen daar rond en de 

hoer die ze leverde, slachtte ze ook*
S. Er was ook een monumentale stoel in.
B. Pieter Boersma moet er wel foto’s van hebben*
- Toon Prilst deed de ’destruksie van een kontrahas. Hoe ging dat ?
ff. Toon had iets "Bedacht met rotjes, waardoor er iets spektakulairs met zijn 

kontrahas zou gebeuren. Ik weet' niet precies wat, er gebeurde;.. Ik was even 
niet aanwezig.

S* Ik was ook ergens anders.
Bi In ieder geval mislukte het, toen heeft hij die bas echt kapot gemaakt, met 

grof geweld.
In Fluxus vernielde men ook piano’s, dat was dan een konsert. Nou in die tra
ditie moet je dat met de bas ook zien.

*>- Pierre Schwarz. Het ’Gbd-ju spel”*
S. Ik weet van zijn schilderijen dat hij bezig was met het Nederlands landschap 

en allerlei griezelige dingen daarin. Een eigentijdse Bosch. In plaats van 
dat zijn figuren zich bezig houden met allerlei aangename dingen sneden ze 

de hoofden van kinderen af, of iets dergelijks* Heel bloederig allemaal*
B* Het was heel makaber. Heel middeleeuws.
S. De. performance ging hier ook over. Er was een galg.
Bi Ja, heel inquisitie-aohtig. Instrumenten waarin je mensen kon doen en dan 

allerlei dingen door ze heen kon spi jkerem.
S* Hij gebruikte levensgrote poppen. Waar'hij geweldadige dingen mee deed. Hij 

hing ze op aan de galg. Er werd. een pop opengesneden met een mes. In die pop 
zaten dingen die naar buiten kwamen.

ff* Ik herinner me komkommer.
Si Ja, hij verkrachtte een vrouwelijke pop met een komkommer-. Op een zeer gewel

dadige manier.
Bi Heel middeleeuws. Een kombinatie van religieus en militair geweld en sez.
- Hij deed dat op een podium in êén van de ruimtes ?
Bi Ja. Op het podium in de binnenplaats.
- In het Braad- en Bakplastiek ?
Bi Nee, niet er in. Vlak.erbij. Het Braad- en Bakplastiek had een centrum, met; 

een grotere dichtheid.
S. Sommige delen strekten zich wel wat meer uit. De grootste dichtheid had het 

rondom de barbecue*
- De figuren waren dus van te voren gemaakt, en er zaten allerlei dingen in ?.
S. Ja. Ze waren gemaakts., van een soort papiennachê. Als ze werden opengesneden

kwamen er allerlei dingen uit*
- Waren het afbeeldingen van bekende mensen ?
S. Nee.
- Er zat geen politiek idee achter ?
S. Nee. Alleen ik realiseer me nu dat ook hier de erotiek een grote rol speelde.
B* Ja, dezelfde erotiek die ook heksenverbrandingen hebberig
S.» In het gehele gebeuren zat een erotiese onderstroom.
- Waren in de performances ook andere mensen betrokken of wareni het individuele 

akties ?
B. Het was een kollektieve onderneming van individuele gebeurtenissen.
- Tjebbe; maakte de ’kut-deur* en de gang-: ?
B* Nou als je het over het maken zelf wilt hebben. De penis-achtige vorm in de 

gang en de deur was door hem gemaakt.
S. Het * environment ele* nam ieder van ons in beslag.
B. Ik kan me herinneren, Nico, die heen en weer rende. En mensen die ons kwamen 

helpen als ze tijd hadden. Tjebbe was vooral bezig metó de uitnodigingen en 
koördinatiewerk. Wi ji waren vreselijk aan het plakken en spijkeren. Het is 
niet helemaal aantoonbaar wie wat deed. Sommige dingen zijn specifieker, an
dere weer watt. onduidelijker.

S. De kerngroep bestond uit Theo, Nico, Tjebbe en mijzelf.
B* En Douwe Jan, maar hij woonde er weliswaar niet voortdurend.
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— Werkten jullie daar al met plastic; 'buis ?
Bi Ja, viij hadden daar ook een stuk buis* Het liep door alle ruimtes en ging. 

naar buiten* Het was heel lang*
S* We maakten er een geknoopte skulptuur van.
— Wak was de specifieke betrokkenheid van Nico Nijland ?
Bi Het kollektieve dansgewaad. Zwart landbouwplastic met gaten en banaenkistijes

papier op de grond.
— Willem Breuker was ook op het feest.
Bi Kan ik me niet herinneren*. Iedereen vond geloof ik de rock-and-ro 11 band. veel 

leuker.
S. Tjehbe vroeg hem bij deze gelegenheid de muziek voor onze film te maken. Het 

Filmmuseum heeft er nog een kopie van.
— De dia's, die werden geprojekteerd over de billen van de non, waren dde be

trokken bij het thema ?
Bi Ja* Het waren reprodukties van het werk van Clovis Trouille. Een pro jektie- 

formaat van: 1-g- bij 2 meter.
— Het plantje dat op haar linkerbil vras geschilderd, is datr. een marihuana

plant je ?
S. Kan ik me niet herinneren. De vorm komt voor op een ander schilderi j van. Cliovis 

Ook op de billen van een naakte vrouw.
— Was de muziek life ?
B» Ja. Er was een band waarvan de leden nu in de groepem Botte en Sweett "et Bitster 

zitten.
— Vervulde de muziek een rol ixn een bep. thema ?
Bi Kan ik me niet herinneren. Het begrip thema is trouwens acheraf ontstaan^ 

tijdens de gebeurtenis; was er niet direkt een notie van een thema.
— Hoe lang duurde het feest ?
B. Van 6 tot 6 geloof ik. In ieder geval de hele nacht.
— Hoe waren de reakties van het publiek ?
B. Zeer gevarieerd. Het gebeuren was blijkbaar zo ongewoon, dat niemand er een 

kant-en-klaar’ antwoord op had. Ik kan me herinneren dat sommige mensen heel erg 
rond drentelden* Anderen stonden heel verdwaasd wat te kijken. De 'Taxt-deur®

.... was voor sommigen een onneembare barrière. Het duurde soms tot laat. in de 
avond voor sommigen naar binnen durfden te gaan.

— Hebben jullie alles zelf bekostigd ?
Bi Ja min of meenweli. Er was een entreeprijs van fl.6,-
— Hebben jullie nog- subsidies gekregen ?
Bi. Nee. Niets officieels in ieder geval.
— Nog even terug:naar de achtergrong van de boerderij. Wie huurden het ?
F. Nico, ik. Toen ik er uit trok kwam Maarten van Lelyueld erin.
— Wie woonden er ?
Fi Nico Nijland, ik in het begin em Maarten van Lelyveld later, Dj ebbe van Tijen. 

Ik kwam, nadat ik eruit was getrokken nog af en toe. Jeffrey kwam later. Er 
ontstond een nederzetting: waaromheen een entourage ontstond. Sommigen kwamen 
een weekendje.

Si Was Maarten eigenlijk betrokken bij het feest ?
Bi- Niet direkt, nee»
— Als we het fenomeen zouden moeten kategorisaren, waar zou je dan de voorkeur 

aan geven: feest, party-event, event, happening, gebeurtenis ?
S* Vele verschillende draden kwamen daar bijeen. Er is een draad naar "environ- 

mental sculture*, een draad naar het theater, een draad is een feest. Perfor
mance, environment, feest, happening, theater, event, al die draden kwamen 
daar bijeen. Niet per se bewust. Ze waren aanwezig in die groep mensem, die 
in meerdere of mindere mate verbindingen hadden met de "art soene', en in 
meerdere of mindere mate bewust.
Een inspiratiebron is ook HLuxus geweest. Andere dingen die er gebeurden warem 
gewoon nieuw en werden later pas duidelijker.

— Hoe is de positxft van deze gebeurtenis t.o.v. gebeurtenissen in en bui tem 
Nederland ?

3. Ik weet het niet zo goed. Be voorbereiding*» voor een dergelijk feest die je 
doorleeft is niet hetzelfde als het feest dat je later gedokumenteerd ziet 
in foto's en beschrijvingen»
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Bi Het was toch heel "bijzonder.
S. Als kunsthistorikus moet je een kategorie kunnen vinden waarin het past. Het 

is eerii moment waarop kunstenaars "bijeen gaan zitten en zichzelf gaan vermaken. 
Gébruik makend van hun kunst-aohtergrond of obsessies, maar:' alleen om iets 
te vieren en er een fijne tijd van te maken. Er waren tenslotte ook Dada- 
parties.
Het zou verkeerd zijn dit gebeuren alleen als happening of als environment 
te noemen.

- Goed. Ik wil nu nog even weer- terug naar Bergeyk. Je hebt daar het eindexamen 
projekt uit geboerd. Was het ook in het kader van een stage ?

Bi Nee.
- Je werkte voor Spectrum ?
B. Nee, dat was later.

We hadden een opdracht. voor het eindexamen. Eén niet utilitaire buitenver
lichting. Halverwege het jaar hoorden we dat. Ploeg een grote tentoonstelling 
over glas en licht zou maken. Het eindexamenwerk van de akademie kon daar ook. 
ge'éxposeerd worden, op de terreinen van de Ploeg. Het betekende voor iedereen 
dat hij zijn eindexamen niet als een soort dummy moest uitvoeren, wat gebruike
lijk was. Voor mij was dat nogal een enorme hindernis,; want ik was er hele
maal niet op voorbereid. Nico Nijland heeft er nog veel aangedaan. Hij heeft 
gezorgd dat het nog in een presentabel stadium kwam.
(de telefoon onderbreekt het gesprek)

- Gorpocinema, Carré.
Bi Peter Schat wilde de Corpooinema om wat musici in te laten optreden. Hij-; had. 

het gezien op het museumplein.
- Geen projekties, vloeistoffen of rook ?
Bi Ik weet er niets van.
Si Deed jij het eigenlijk ?
B. Pieter Boersma kwam het ophalen.
S*. Dus wij deden het eigenlijk niet.
Bi Nee. Wij verstrekten alleen het materiaal.

S. Het Icograda-feest herinner jij je dat ?
Bi Dat was dicht, bij Den Bosch, in Maunik of zo. Je had daar zo1 n. 5 sterren uit

spanning waar- zakenlieden elkaar ontmoetten. Een sfeervolle gelegenheid met 
antiek.. Anton Beeke organiseerde dat. Bie had wat opblaasdingen geziem en 
kwam naar ons.

S.. We hadden daar het Brighton-ding. Be Airground.
Bi Het projekties, rook en events-
- Pieter Boersma vertelde over een gebouw waar allerlei dingen werden ingepakt.
S. Wij deden dat niet.

Anton Beeke pakte van alles in. De trappen waren ingepakt met plastic of zo.
- De Airground, hoe zag die er uit; ?
B. Een afgeknotte piramide van 17x17^10, waarin een lagere piramide, die half 

wordt opgeblazen, ongeveer 5 nu hoog. Men kan erin en springen en bewegen op 
dat matras.

S* Dat matras hadden we trouwens niet op dat feest. Alleen het dak*
- Men kon er wel in ?.
B* Ja*
- En er werd op gepro jekteerd ?
Bi Ja, en we hadden er wat materiaal-akties. Veel bijzonders was het niet*

- Eindhoven, Techniek-, en Omgeving.
Bi. Kan ik me niets van herinneren.
S. Neet, ik ook niet. Mogelijk dat Tjebbe dat regelde.

(de telefoon onderbreekt weer-, het gesprek gaat met S. door.- over Haarlem,
Frans Halsmuseum)



B. We hadden daar ook * Slapstick* • Een wapperende huis met een stroboskoop. Elke 
lichtflits stoorde op een?, transistorradio.

— Werd dat in werking gesteld door.' de Bezoeker ?
Bi Ja* Door op een knopje te drukken* En was een ti:jdschakelaar op een plankje 

gemonteerd in de vorm van een voetzool* Met de voet zette je dan de huis im 
Beweging, een minuut lang*.
De Bezoekers van de- tentoonstelling liepen? niet door' Pneutube, zoals jullie 
in deize. beschrijving vermeldden^ De kinderen en de mensen op het plein, die 
helemaal niet naar1 de tentoonstelling:kwamemkijken, vonden de; buis wel erg 
leuk en waren ermee: aan het spelen en rotzooien* De bezoekers varo de: tentoon
stelling, die dus van de ene tentoonstellingszaal naar de anderés wilden^ liepen 
allemaal buiten? om.

— Ze konden er wel door ?
Bi Jawel*

Zwageraan, die daar toen direkteur was, geloof ik, die wilde ook eens iets 
leuks*. Het is dus werk voor ons* Een hoop van dergeli jke dingen zijn niet z® 
bijzonder interessant. Een Hoop herhalingen* Het was meestal, niet zo ven- 
schrikkeli jk geïnspireerd*

- Wat was Het formaat van de *Slapstick’ eigenlijk ?
Bi Een meter'of 2,3* Typies eeni kineties ohjektje voor een galerie of zo*
Si Het Stedeli jk Musettm heeft het gekocht*

- Bussum,, een tube met Liesbethr List en Helen? Leclerq e.a.
Bi Dat was niet in Bussum,. maar in Hilversum in de grote studio. Er was een dans

groep en een willekeurige groep figuranten, echt: iets voor Bob: Eooyens*
Be buis was 4-n drie gedeeltes gevouwen^ als een banketletter,, zo^n S* In Het 
ene gedeelte stond dan Liesbeth List Heel mooi te zijn en in het andere ge
deelte dansten: Helen Leclerq. en Haar meisjes. In Het derde deel stonden een 
paar verveelde heren in lange onderbroek en ze* keken naar- de andere kant van 
de buis. Deze drie situaties werden tegelijkertijd door Bob: opgenomen en ge— 
mixed.

— Utrecht,. Environments*
Bi. Bij de ingang: hadden we êên zo*'n Super tube neergezet als een soort blikvanger'. 

Zo*'n Supertube staat als een dolgeworden ding te wapperen op de druk van een 
blazer, die voortdurend draait*
Een gewone: opgeblazen buis noem je een Pneutube, zoals in Haarlem en da brug: 
in Hannover*
Alleen t*g*vr*. de opening Hadden we op de binnenplaats nog een Pneutube, met 
ballonnen en allerlei toestanden erin. Je kon er- doorheen lopen.
In een zaaltje hadden we drie omgekeerde parachutes opgehangen. Onder d® para
chutes lag een vrij kleine buis met gaten* Je kon bij het binnenkomen van de, 
zaal het in werking stellen. De; kolommen lucht uit de buis moesten dan de 
parachutes in heftige beweging brengen. Het ging echter voortdurend kapot.
Door het enthousiasme van de kinderen.

- Eindhoven, op de Markt*
Bi. We werden bij- de grens op gehouden wegens een oude stofzuigermotor die we bijl 

ons hadden. Kwamen daardoor te laat voor de opening van de tentoonstelling*
We werden «gevraagd op de Markt de Supertube op te blazen* We Hadden ook nog. 
een paar rookbommen. Het verkeer liep vast. We hadden geen vergunningen en 
werden gearresteerd wegens verstoring van de openbare orde.

— Oktopus*
ff* De beschrijving die jullie hebben klopt helemaal.
- Breidde de aktie zich: uit naar andere1 delen van het museum, de gangen of zo ?
B* Nee. Alleen het restaurant*

De st« Oktopus zou zich bezig gaan houden met kunst—uitgaven. Ze wilden hun 
aktiviteiten feestelijk beginnen met een gebeuren, niet met toespraakjes of 
zo. De Oktopus was heel erg groot* Een groot dik lijf met grote bolle groen®
nare ogen. Hij mocht niet het museum in groeien, maar wel het terras op. Er 
waren ook geluidseffekten, diepzeegeluiden en zo, die waren opgenomen op een 
band*



9

- Door wie werden jullie gevraagd ?
BV Door de stichting Oktopus. Ik geloof hij monde van Heim van Haren*
- Bussum, Moviemovie.
BV Hilversum !

(de telefoon, onderbreekt weer- het gesprek} het gesprek gaat met S. door over 
Knokke )

S. •••.omdat het plastic op en neer ging veranderde de vorm van de akoestiese 
ruimte. Sr- ontstond, een akoesties environment die manipuleerbaar was door de 
mensen binnenin. Een; heel vreemd effekt.

- Was er een kombinatie in het gebruik van materiaal, geluid en pro jektie in 
één groot idee ?

S. Ia»
- In Corpocinema gebruikte je schuim en soorten vloeistoffen bij projekties 

van films of dokumentaires over bijv. wasmiddelen.
S. Daar lag de intteraküe tussen film y materiaal-akties en theater. Het hoofd

bestanddeel van de Moviemovie in Knokke was de mogelijkhied voor fysieke par
ticipatie van het publiek.
Een overeenkomst met Beek en Donk was het feest-karakter. Mensen kwamen naar 
Knokke gedurende zo''n 10 dagen en keken films van s"ochtends 8 tot middernacht.. 
Ze waren blij dat ze wat konden bewegen* Het was een explosie van energie*

- Jullie gebruikten ook •'akteurs*', of in ieder geval mensen die van te voren 
door jullie werden ingelicht.

S„ Ja.
Het begin van het proces was een soort ritueel. We waren allemaal gekleed in 
witte overalls. Het begin was een kleiine performance met buis. Er waren twee 
stadia: een performance en daarna was het open voor het publiek.

BV Het begin van die eventt duurde ongeveer- een uur. Hét begin was dus heel for
meel en door- ons bedacht. Het eind was informeel. Een kombinatie van dingen 
die wij bedacht hadden aan mogelijkheden en wat mensen er dus zelf mee deden, 
zoals die Jean-Jacques Lebel, die daar een platform zag voor zijn idee'én*

S. Het opblaasding zelf lag plat op de grond, ena dan kwamen drie van ons op ge—-
- kleed' in witte overalls.
Bi We kwamen op met iets op onze nek.
S* Ja. We droegen de. hele toestand. Er was dus in het begin helemaal niets. We 

legden het ding op de grond en rolden het uit. Er werd buis opgeblazen* Vijf 
meter polytheen buis* Eén voor één gingen we die buis; binnen en sloten het 
achter ons. We werden daardoor onzichtbaar- voor het publiek* We vooerden eem 
balletachtig iets op, waarbij we de buis manipuleerden. Steeds agressiever, 
totdat ze openbarsten. Terwijl de buis beweeegt begint de struktuur onder onze 
voetemheel langzaam te groeien. Dat trage groeiproces was het belangri jlcste 
deel van de performance. Daarna werden) er films en lichtshow, van boven; af 
en van de 4 hoeken, op de struktuur gepro jekteerd*

B’. De projekties werden uitgevoerd op die ‘levende* plastic wordt.
S* Als de hele struktuur is opgeblazen worden een heleboel grote metereologiese 

ballonnen naar binnen gegooid.
B. Er gingen meisjes naar binnen die de ballonnen lieten stuiteren. Er waren 

projekties. Veel geluid. Alles werd wat verward.
S. Ja, een enorm geluidssysteem.
B:. We gebruikten dus buis, ballonnen, meisjes, nog meer kleinere buis, een kon- 

fetti-blazer, projekties en geluid.
- Stopte de performance op een gegeven'; moment ?
S. Nee, ze ging uit als een nachtkaars.
B. Op het moment dat het geluid op .z*n hardst, was en de meisjes daar rond dansten, 

sprong Jean—Jacques Lebel onder groot geschreeuw met 20 of 30 volgelingen) 
naar binnen. Ze gooiden de kleren; uit. Er dansten een heleboel naakte mensen 
rond.
Eigenlijk was dat dè grote gebeurtenis van het festival.

S. Er waren nogal wat officials die zeer gesdhokt waren. Lebel kreeg later een 
arrestatiebevel tegen zich uitgevaardigd.

—• Waren jullie van deze ingreep o£ de hoogte gesteld ?
BV Wee.
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— Amsterdam, 6 events.
Hoe werkten de ERG en de stichting De Straalt samen» Waar kwam het konsept 
vandaan ?

Ei Het had niets te doen met de toenmalige stichting* De mensen waarmee we het 
initiatief ontwikkelden, waren allang weg.
De- gemeente kwam opeens met een aantal toezeggingen! op voorstellen die ooit 
door de stichting werden geformuleerd. Voor de originele initiatiefnemers 
was dat toen niet meer zo relevant*

— Idee: en uitwerking kwam dus verder helemaal van de ERG ?
S. Ja.
— ^ In welk verhand! moeten we de rol van de medewerkers zien ?'
B. Lex de Groot was een hulp, een soort assistent. Iniek heeft een aantal dingen 

gezeefdrukt.- Rob Rotteveel heeft geholpen met dragen en autorijden. Vitalis 
van der Vlugt was ook een soort tijdelijke uitzendkracht.

— Inhoudelijk hebben zij. geen rol gespeeld ?
B. Niet een grote rol, nee.. Het was er allemaal al toen zij er bij kwamen.
— Hoe kwam de keuze van de lokaties tot stand ?
SV We gingen naar het politieburo en de politie zocht de plaatsen uit waar we 

het minste effekt op het verkeer zouden Hebben. Het projeSrfe was eigenlijk 
ontworpen oog dingen bij de mensen op te roepen* We kregen eembeetje ruzie 
met de politie: omdat die ons naar zulke afgelegen plaatsen als de Sloterplas 
stuurde*

BV Het ding op het Frederiksplein werd vooral gebruikt om het verkeer er mee te 
hinderen* Je moet het zo ziens we gaven het ding aan het publiek? vnl. kinderen 
die er aanvankelijk mee: in de fontein speelden en later het objekt gebruikten 
om het verkeer er mee te hinderen*

— Hoe werden de Totems verzwaard ?
B?* Het zijn dobbers. Er zit wat water onderin? zodat onder de waterspiegel uit

steekt. Er onderaan hangt een blok beton en het ding is niet verankerd aan de 
bodem»

— Grassroll•
B. Het is een vrij dikke, 70 & 80 cm., rubberbuis, bekleed met kunstgras* We 

zetten het ding tegen een boom. Hij was 17 m. lang. Een Heel merkwaardig ob- 
jekt, een beetje Magritte-achtig.

S. Later werd hij uit de boom getrokken en op het gras gelegd. Er werd mee ge
speeld. Ook de Brickhill was door Magritte geïnspireerd. Eën zachte hoop ste
nen* Een paradox.

— T.V*Events, Amsterdam.
BV Het idee was dus, was Dibbets terzelfderti jd ook gedaan bleek te hebben? of 

aan het doen was, niet de televisie als oog op de wereld, maar de •fe.w* als 
meubilair. Naar binnen toe dus.

S. Er was een t*v. als vogelkooi, met een kaketoe erin. En als een kattehok, met 
een kat erin. Een tr»v. waarvan het scherm barst. Het scherm is een huid van 
rubber, die naar buiten toe wordt opgeblazen. De huid is wit geverfd en als 
het groter wordt barst de verflaag. Er is een t.v. die explodeert.
Er- is een t.v» met een feesttaart erin. De taart explodeert en de stukken 
vliegen tegen het glas van heet scherm. Er is een t.v. als wasmachine, achter 
het scherm draait wasgoed rond in een sopje. Er-is een t.v. met een ruiten
wisser. Er valt sneeuw en regen op het toestel.

BV De uitzending verliep wat anders als wij ons voorsteldem. Sommige beelden
werden toegevoegd aan willekeurige programmals. Aan het eind van een program*- 
ma kon het gebeurem dat je de indruk kreeg dat je toestel explodeerde, of 
dat er barsten in het scherm verschenen.

— Wie heeft het opgenomen ?
B* De VPRO, Ton Hasebos.
— Alkmaar, Airground 2.
Bi. Dat was onze eerste matras.
S» Je moet het ook maar Matras of Airground-Matras noemen. Het is een ontwikkeling 

van de Airground van het Brighton-festival.
— Wat gebeurde er in Alkmaar ?
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Bi. Een programma waarin een huwelijk moest; worden gesloten. Het was bedoeld als 
een dekorstuk. Het huwelijk is niet doorgegaan. Het matras is wel gebruikt.
Er bewogen mensen op.
Het werd opgenomen door de VARA., voor "Dit is het begin!’, geloof ik.

S* Het programma w^,s niet belangrijk, maar het was de eerste keer dat we het 
matras toonden.

— Long Nights of the Hulla Balloo*
B* Een Provadya-achtig iets. Om de jeugd van de straat, te houden.
— In welke mate waren jullie daarin betrokken ?
Bi Nauwelijks.. Het hele standaard vokabulaire. Het waren dingen die we nog had

den liggen.
— Sturen jullie dan alleen het materiaal, of gaan jullie er ook heen ?
BV We gaan er ook heen.
S* Het zijn allemaal tweederangs opvolgers van dingen die in Beek en Donk etc* 

gebeurden.
BV Ja, er zijn in principe twee- soorten gebeurtenissen, van onze kant; uit dans 

kreatieve aangelegenheden, waar je in staat gesteld wordt iets te -maken wat 
er nog niet was. En gelegenheden waarin je gevraagd wordt of je nog iets op
blaasbaars of iets geks hebt liggen. Een herhaling van wat je al eens gedaan 
hebt*

— Rotterdam, Kralingen.
Sv Het rookgordijn was onze belangrijkste projekt, daar. We planden een enorm 

dicht rookgordijn in 3 kleuren rook, wit, geel en zwart. Er zou dan genoeg 
rook zijn voor een hele wereldoorlog. Maar- slechts een fraktie hebben we mogen 
gebruiken».
Dé rookbommen dreven op vlotten van houtt met een laagje polystyreen aan de 
onderkant voor een groter dri jfvermogen. Elk vlot had 25 rookbommen, ,dde elk 
3 of 4 minuten zouden werken. We hadden 20 of 30 van deze vlotten. Ze zouden: 
met; touwen over het meer worden getrokken, zodat je een hele ketting van ro
kende vlotten op het meer zou krijgen.

— Be Waterwalks waren dezelfde als op de Sloterplasï
S* Ja, maar op de Sloterplas hadden we er maar. twee. en hier veel meer* Ze hadden 

ook gekleurde zijvlakken.

— Wat gebeurde er in Assen ?
S. We hadden verschillende rollen van 100 m. lange polytheen, transparante, buis* 

die lieten we in het water, op de bodem van de Vaart zakken. Elke rol was 
verbonden met een blower. Honderden meters polytheen buis werden dus opgebla
zen en kwamen het water uit, de hele Vaart langs. We pompten er rook in» Toen 
de buizen de wal opgroeiden gingen de mensen er mee spelen. Ze maakten er ook 
gaten in. De rook ontsnapte dan in fonteintjes..

— Gebruikten jullie ook geluids- em lichteffekten ?
S. We hadden ergens een spotlight opgesteld, maar dat was alles»
— Ter welke gelegenheid gebeurde dit allemaal en wie organiseerde het ?
B^ Tér gelegenheid van de opening vaxr. eeüE tentoonstelling, geloof ik. Roir Boon— 

stra organiseerde het.

— Het Museumfeest in het Stedelijk.
S* We maakten de wolk van witte PVC
BV Het was ongeveer 12 x 4 m. groot.
S. Het werd eigenlijk niet ontworpen om daar- opgehagen te worden. Het werd önt>- 

worpen om aam een hijskraan rondgereden! te worden door de stad. Ben: andere 
auto met een grote projektor en een geluidsinstallatie zou erachter rijden*
We huurden een hijskraan, maar we mochten op het laatste moment niet weg van 
de politie. We hebben toen de wolk maar boven het terras gehangen.

— Ik wil nog even weer terug naar Bfergeyk. De tentoonstellingsruimte was een 
park ?

BV Ja, het park van de Ploeg. De stoffenfabriek. Ze hadden een dochteronderneming: 
die Spectrum heette. Daar ben ik later nog een tijdje als meubelontwerper ini
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dienst geweest. Ploeg en Leerdam organiseerden samen de tentoonstelling Glas 
eniLicht.

— Heeft; Wim Schippers ook" aan de tentoonstelling raeegedaan ?
Bi. Ja. Hij maakte een' adynamiese glashoop of zo. Ploeg en Leerdam hadden al een; 

tentoonstelling georganiseerd en de eindexamenopdrachten van de akademie pasten 
daar in. De tentoonstelling had te maken",met het afscheid van Copier, die 
art-director was..

— Hoe groot ,waren de ballonnen ?
B?* Het ontwerp betrof ballonnen van 6 x 6 m. , gevuld met gas, die boven een 

park zouden zweven.
Deze ballonnen zijn ongeveer 6 x 1-g- nu, en met lucht volgeblazen, van min of 
meer transparant plastio en gecoat met glaspareltjes. Ze werden tussen masten 
opgehagen en verankerd met scheerlijnen.
De hele tentoonstelling was buiten* Er hingen glazen dingen in de bomen. Een; 
autoruitenfabriek had een skulptuur gemaakt van; autoruiten. Er was ook een 
skulptuur van glazen dakgoten*
Het was een heel groot terrein, een park of tuin langs een grote weg, onge
veer 1000 x 500 m* Het stond er tjokvol. Er waren maar een paar paviljoen
achtige dingen. En de helft was natuurlijk van Copier.

— Hoe zijn.'de reakties van het publiek in het-algemeen, of hoe vinden jullie 
dat ze moeten zijn-: ?

S. De reakties kunnen alleen maar goed zijn. Ze zijn vrat er gebeurt:* De objekten 
worden ge vroon ergens geplaatst en worden op de één of andere manier welJge- 
konsumeerd*’ door het publiek. Voor sommigen zijn het objekten om naar te kijken, 
anderen spelen er mee, en weer anderen laten ze linies liggen. Eén spektrum 
van reakties die afhangen van het temperament van het publiek.

— Hoe waren de relaties met de industrie ?
S« We hebben veel samengewerkt met bep. industrieën, vooral ra.b.t* de inflatables. 

Soms waren de relaties goed,; somsnslecht. Met één fabriek hebben we een voort
durende goede relatie, d.i* Genap in s'Heerenberg. Plastics voor de landbouw
industrie.

— Waar komt het geld vandaan voor jullie pro jekten; ?
S. Er zijn twee manieren waarop iets kan lopen* Of er komt iemand naar ons toe 

met een budget tot zijn beschikking. Soms vraagt menaons ook iets uit: te. werk
en en dan kijkt men of men het geld ervoor heeft. Of we nemen zelf het initia
tief. Werken een voorstek uit; en dat gaat; naai? CRM, of naar iemand anders, en 
we vragen om het geld.

— Hoe ontstond het konsept voor Continuous Souns and Image Moments ?•
S* Het is gebaseerd op het tekenwerk dat Tjebbe maakte en de dingen waar ik mee 

bezig was. Tjebbe was met cartoonachtige tekeningen bezig. Hij maakte honder
den kleine tekeningen, de één achter de ander*
Ik was vooral geïnteresseerd in het proces dat de tekeningen verbond. De op 
zichzelf staande tekening was niet belangrijk. De film was een mogelijkheid 
om dat duidelijk te maken.
De film was geen *fixed performance® met een begin en een eind. Het een muzi
kale vorm. Je zag het maar je kon het niet onmiddelijk begrijpen. Het begrijpen 
ontwikkelt zich langzaam als met muziek, door het steeds opnieuw te zien.
De tekeningen werden vnl. in Beek en Donk gemaakt; en de film werd opgenomen 
in Londen. De film werd in; honden en hier uitgebracht in verschillende kontekst.

— Vlas de deelname van jou en Tjebbe evenredig ?
S. Ja. Fifty-fifty.
— Jullie hadden een systeem gevonden om de tekeningen te maken; t
S* Ja.
— Hoe was de betrokkenheid van Willem Breuker bij de film ?
S. De muziek werd achteraf toegevoegd* Tjebbe wilde graag Willem de muziek voor 

de film laten maken. Willem bekeek de film en maakte de muziek, en dat was 
het. Het. was niet integraal aan het origineel konsept van de film. Het oor
spronkelijk idee was het tekenproces dat film wordt. Een soort expanded cine
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ma, omdat het niet een film was die "bekeken kon worden op een bepaald mo
ment:, maar alleen in een soort vloeiend tijdsverloop* Hét was eigenlijk ook 
een soort kinetiese tekening.
De tekeningen werden gemaakt als een dialoog. Tjebbe één, ik êén. Ben gra- 
fies dialoog.

- De konnektde van de film met T jebbe* s werk is duidelijk* Hoe ligt het ver
band met jouw werk ?

S« De konnektie is veel subtieler. Het organies karakter van de film staat in 
een direkter verband met Tjebbe'‘s ikonografle dan met die van mi jj* Het beeld
houwwerk waarin ik geïnteresseerd was in Italië, toe ik Ijebbe ontmoette,, 
was skulptuur dat uit haar kader- stapte en de normale grenzen doorbrak. Mi jm 
skulptuur- kwam van de muur naar' de grond. Je moest er over Heen stappen. Het
zelfde gevoel, in staat: te zijn buiten het formaat, van de tekening te gaan 
als een objekt en in staat te zijn het naar een andere dimensie over te brenger 
stond i.v.nti het film-idee.
Tjebbe was veel konselcwenter in zijn toepassing. Hij gebruikte de ,imagery® 
van de film en breidde het uit tot zijn continuous drawing, een volgende stap 
in de metamorfose van het film-idee. De film integreert daardoor veel beter 
in Tjebbe‘'s werk van die tijd.


